СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 2/13, Година XIV, Датум: 5. март 2013. године

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 101/04; 42/05 и 118/05)
члана 37. Статута општине Рибник („Сужбени
гласник општине Рибник“,бр.14/05) а у вези са чланом
2.9. тачка 10. Изборног закона Босне и Херцеговине
(Службени гласник Босне и Херцеговине, бр. 23/01,
07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
77/05, 11/06, 20/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10),
Скупштина општине Рибник је на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној 27.02.2013.год. након
разматрања Извјештаја Мандатно -имунитетске
комсије донијела:
О Д Л У К У
о верификацији мандата одборнику
Скупштине општине Рибник
Члан 1.
Верификује се мандат одборнику Скупштине
општине Рибник г-дину Врачар Дарки који му је
додјељен као кандидату на листи Демократска
партија -Драган Чавић.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-03-15-4/12/13	
Предсједник СО
Датум; 01.03.2013.год.		 Небојша Караћ
_______________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 101/04;
42/05;118/05), чланова 37. 115. 117. и 118. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 14/05; 1/08) у вези са чланом 67 а). Закона
о измјенама и допунама Изборног закона Републике
Српске (“Службени гласник РС” бр. 24/12) и у вези
са чланом 47. и 64. Уредбе о насељеним мјестима
која чине подручје јединице локалне самоуправе
(“Службени гласник РС” бр. 4/10 и 26/11) Скупштина

општине Рибник је на IV (четвртој) редовној
сједници одржаној дана 27.02.2013. год. донијела:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама
Статута општине Рибник
Члан 1.
У Статуту општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр. 14/05, 1/08) члан 3.
мјења се и гласи:
Подручје општине Рибник чине насељена
мјеста:
Бусије, Велечево, Велијашница, Велије,
Горња Превија, Горње Ратково, Горње Соколово,
Горња Слатина, Горњи Врбљани, Горњи Рибник,
Доња Превија, Доња Слатина, Доњи Врбљани, Доње
Ратково, Доње Соколово, Доњи Рибник, Драгорај,
Дубочани, Заблеће, Јарице, Љубине, Растока,
Трескавац, Ситница, Средице, Стражице, Црквено,
Чађавица и Хасићи.
Члан 2.
Члан 97. став 2. мјења се и гласи:
“Број чланова Савјета је сљедећи:
- за мјесне заједнице до 1000 регистрованих
бирача – пет чланова
- за мјесне заједнице од од 1000 до 5.000
регистрованих бирача – седам чланова
- за мјесне заједнице од од 5.000 до 10.000
регистрованих бирача – девет чланова
- за
мјесне
заједнице
преко
10.000
регистрованих бирача – једанаест чланова
Члан 3.
Члан 99. мјења се и гласи:
Избор Савјета мјесне заједнице
Чланови Савјета бирају се на зборовима
грађана тајним гласањем, на мандатни период од 4
године.
Савјет бирају бирачи уписани у Централни
бирачки списак који имају пребивалиште на подручју
мјесне заједнице.
За чланове Савјета изабрани су кандидати
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који су добили највећи број гласова бирача који су
гласали на збору грађана за избор чланова Савјета.
Предсједника Савјета бирају и разрјешавају
чланови Савјета натполовичном већином гласова
укупног броја чланова.
Члан 4.
Иза члана 99. додаје нови члан 99а) који

гласи:
“Члан 99 а)

Укупан број бирача мјесне заједнице који је
потребан да присуствује на збору грађана за избор
Савјета је:
- за мјесне заједнице до 500 регистрованих
бирача- најмање 30 бирача
- за мјесне заједнице
од 500 до 1000
регистрованих бирача- најмање 50 бирача
- за мјесне заједнице преко 1000 регистрованих
бирача- најмање 80 бирача
Члан 5.
Члан 100. мјења се и гласи:		
Мандат предсједника , односно члана
Савјета престаје :
1. смрћу,
2. на лични захтјев,
3. истеком мандата,
4. одјавом пребивалишта са подручја мјесне
заједнице
5. ако је правоснажном пресудом лишен
пословне способности
6. разрјешењем
Ако члану Савјета престане мандат прије
истека времена на који је изабран члан Савјета постаје
следећи кандидат са предложене листе кандидата
који је добио највећи број гласова приликом избора
чланова Савјета.
Члан 6.
гласи:

Иза члана 100. додаје нови члан 100 а) који
Разрјешење Савјета мјесне заједнице

Предсједник односно члан Савјета може
бити разрјешен дужности и прије истека мандата
ако дуже вријеме не учествује у раду Савјета,
због одсуствовања услијед дуге и тешке болести,
неморалног или недоличног понашања, ако
правоснажном пресудом буде осуђен на казну
затвора или због злоупотребе приликом обављања
послова.
Чланови Савјета могу бити разрјешени
дужности и прије истека мандата ако се за њихово
разрјешење тајним гласањем на збору грађана,
изјасни натполовична већина од укупног броја

бирача присутних збору грађана.
У случају из предходног става минималан
број присутних грађана одређује се сходно члану
99.а) овог Статута.
Члан 7.
Члан 101. мјења се и гласи:
Скупштина општине расписује изборе за
избор чланова Савјета.
Орган за спровођење избора Савјета је
општинска изборна комисија и бирачки одбори.
Избори за Савјет одржавају се најкасније
90 дана од дана конституисања локалних органа
власти. Под конституисањем се подрзумјева избор
предсједника скупштине општине.
Избори за Савјет спроводе се у складу са са
одредбама Изборног закона Републике Српске, овог
Статута и Упутства које доноси Републичка изборна
комисија.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-02-3-1/13	
Датум: 01.03.2013. год. 

Предсједник СО
Небојша Караћ

_______________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 101/04,
118/05 и 42/05) члана 37. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05.)
Скупштина општине Рибник на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној дана 27.02.2013. године
је донијела:
ОДЛУКУ
о субвенцији за јавни превоз на подручју општине
Рибник
Члан 1.
Одобрава се субвенција за јавни превоз на
економски неисплативим аутобуским линијама на
подручју општине Рибник према правцима датим у
редовима вожње.
Субвенција се одобрава на мјесечном нивоу
по групама линија, по појединачним линијама или за
дијелове линија како слиједи:
1. Врбљани – Рибник (линије од 1 – 6) ......1.500,00 КМ
2. Црквено – Рибник (линије од 1 – 4) .........250,00 КМ
3. Горње Ратково – Муминовац – Рибник (за дио
линије: Горње Ратково – Чађавица – Марчете –
Чађавица) ..................600,00 КМ
4. Чађавица – Крагујевица – Рибник (за дио линије:
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Хашламка – Крагујевица – Хашламка) ........800,00 КМ
5.Муминовац–Хашламка (превоз ученика)170,00 КМ
6.Трескавац – Рибник (Воденица) ................150,00 КМ
Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду и
финансије да врши усклађивање цијена превоза у
случају значајне промјене параметара релевантних
за јавни превоз путника.
Члан 3.
Даје се сагласност Начелнику општине да са
превозницима закључи уговор којим ће се детаљније
регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 4.

СЛАТИНА- РИБНИК
Број
полазака

РЕЛАЦИЈА

Час
поласка

Час
доласка

Удаљеност

1

РибникСлатина

6.30

6.55

9км

2

СлатинаРибник

7.00

7.25

9км

3

РибникСлатина

11.30

11.50

9км

4

СлатинаРибник

11.50

12.15

9км

5

РибникСлатина

14.00

14.30

9км

6

СлатинаРибник

14.30

14.50

9км

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а примјењиваће се од 01.02.2013. године и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.

Превоз се обавља само радним данима.

Број: 02-345-29-1/13	
Датум, 01.03.2013. год.	

ЦРКВЕНО- РИБНИК

Предсједник СО
Небојша Караћ

Редови вожње општинских линија
ВРБЉАНИ- РИБНИК
Број
полазака

РЕЛАЦИЈА

Час
Час
Удаљеност
поласка доласка

1

Д. ВрбљаниСтраинићиРибник

6.15

7.15

24км

2

РибникСтраинићи- Д.
Врбљани

7.15

8.15

24км

3

Врбљани8.30
Јелићи- Рибник

9.05

16км

4

РибникСтраинићи- Д.
Врбљани

10.15

11.10

24км

5

Д. ВрбљаниСтраинићиРибник

13.20

14.10

24км

6

РибникСтраинићи- Д.
Врбљани

14.15

15.10

24км

Линије под редним бројем 3. и 4. обављају се
свакодневно.

Број
полазака

РЕЛАЦИЈА

Час
поласка

Час
доласка

Удаљеност

1

РибникЦрквено

8.30

9.30

12км

2

ЦрквеноРибник

9.30

10.30

12км

3

РибникЦрквено

15.00

16.00

12км

4

ЦрквеноРибник

16.00

17.00

12км

Превоз се обавља један дан у седмици.

ГОРЊЕ РАТКОВО - РИБНИК
Број
полазака

РЕЛАЦИЈА

Час
Час
поласка доласка

1

Горње Ратково6.10
Чађавица-МарчетеЧађавицаМуминовацРибник

7.25

2

Рибник13.00
МуминовацЧађавица-МарчетеЧађавица-Горње
Ратково

14.10

Превоз се обавља два дана седмично.

Удаљеност
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СЛАТИНА- РИБНИК

ЧАЂАВИЦА-РИБНИК
Број
полазака
1

2

РЕЛАЦИЈА

Час
поласка

Час
Удаљдоласка еност

Број
полазака

РЕЛАЦИЈА Час
поласка

Час
доласка

Удаљеност

ЧађавицаМуминовац
(Крагујевица)Рибник

6.40

7.25

1

РибникСлатина

6.30

6.55

9км

2

14.00

14.30

9км

РибникМуминовац
(Крагујевица)Чађавица

13.00

РибникСлатина

13.45

Превоз се обавља само радним данима.
ЦРКВЕНО- РИБНИК

Превоз се обављати три дана седмично (Крагујевица
само понедјељком).
ТРЕСКАВАЦ-РИБНИК
Број
полазака

РЕЛАЦИЈА

1

ТрескавацРибник

2

РибникТрескавац

Час
поласка

Час
Удаљедоласка ност

Број
полазака

РЕЛАЦИЈА Час
Час
поласка доласка

Удаљеност

1

РибникЦрквено

8.30

9.30

12км

2

ЦрквеноРибник

9.30

10.30

12км

3

РибникЦрквено

15.00

16.00

12км

4

ЦрквеноРибник

16.00

17.00

12км

Превоз се обавља један дан у седмици.

Превоз ће се обављати један дан у седмици.

ГОРЊЕ РАТКОВО - РИБНИК

МУМИНОВАЦ - ХАШЛАМКА
Број
полазака

РЕЛАЦИЈА

Час
поласка

Час
доласка

1

Муминовац Хашламка

8.30

8.45

2

ХашламкаМуминовац

13.30

13.45

Удаљеност

Превоз ће се обављати у вријеме трајања школске
године.

Број
полазака

Горње Ратково- 6.10
ЧађавицаМарчетеЧађавицаМуминовацРибник

7.25

2

РибникМуминовацЧађавицаМарчетеЧађавицаГорње Ратково

14.10

ВРБЉАНИ- РИБНИК
РЕЛАЦИЈА

Час
Час
поласка доласка

1

Редови вожње општинских линија за вријеме
школског распуста

Број
полазака

РЕЛАЦИЈА

13.00

Час
Час
поласка доласка

Удаљеност

Превоз се обавља два дана седмично.
ЧАЂАВИЦА-РИБНИК

1

Д. ВрбљаниСтраинићиРибник

6.15

7.15

24км

2

РибникСтраинићиД. Врбљани

10.15

11.10

24км

3

Д. ВрбљаниСтраинићиРибник

13.20

14.10

24км

4

РибникСтраинићиД. Врбљани

16.30

17.25

24км

Превоз се обавља свакодневно.

Број
полазака

РЕЛАЦИЈА

Удаљеност

Час
Час
Удаљеполаска доласка ност

1

ЧађавицаМуминовац
(Крагујевица)Рибник

6.40

7.25

2

РибникМуминовац
(Крагујевица)Чађавица

13.00

13.45

Превоз се обављати три дана седмично (Крагујевица
само понедјељком).
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ТРЕСКАВАЦ-РИБНИК
Број
полазака

РЕЛАЦИЈА Час
поласка

1

ТрескавацРибник

2

РибникТрескавац

Час
доласка

Удаљеност

Превоз ће се обављати један дан у седмици.
_______________________________________
На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (“Службени гласник РС” бр. 41/03)
и члана 37. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 14/05) Скупштина
општине Рибник, на IV (четвртој) редовној сједници
одржаној дана 27.02.2013. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за привреду и
финансије

42/05; 118/05), прописано је да на приједлог
начелника Скупштина општине именује начелнике
одјељења на вријеме трајања мандата скупштине
општине, а чланом 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр. 41/03) прописано је
коначно именовање, па је примјеном наведених
законских одредби одлучено као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се уложити жалба али
се може покренути управни спор пред Окружним
судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 02-111-5-1/13	
Датум: 01.03.2013. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

_______________________________________
На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (“Службени гласник РС” бр. 41/03)
и члана 37. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 14/05) Скупштина
општине Рибник, на IV (четвртој) редовној сједници
одржаној дана 27.02.2013. год. је донијела:

I
Рајко Калабић дипл. инжењер шумарства
именује се за начелника Одјељења за привреду и
финансије на вријеме трајања мандата Скупштине
општине Рибник.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за општу
управу

II
Начелник Одјељења руководи Одјељењем и
обавља друге послове утврђене Законом и Статутом
општине.

I
Душко Дакић мр техничких наука, именује
се за начелника Одјељења за општу управу на
вријеме трајања мандата Скупштине општине
Рибник.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
О б р а з л о ж е њ е:
На основу Одлуке СО Рибник о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
Начелника Одјељења општинске административне
службе и Секретара Скупштине општине Рибник
бр. 02-022-27-1 /12 од 20.12.2012. год. Начелник
општине расписао је Јавни конкурс за попуњавање
упражњеног радног мјеста начелника Одјељења за
привреду и финансије.
Поступак по јавном конкурсу провела је
Комисија именована Рјешењем СО Рибник
бр.
02-111-34-1 /12 од 20.12.2012. год. која је Извјештај
о спроведеном поступку доставила Начелнику
општине као овлаштеном предлагачу рјешења о
именовању начелника Одјељења.
Чланом 35. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске бр. 101/04;

II
Начелник Одјељења руководи Одјељењем и
обавља друге послове утврђене Законом и Статутом
општине.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
О б р а з л о ж е њ е:
На основу Одлуке СО Рибник о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
Начелника Одјељења општинске административне
службе и Секретара Скупштине општине Рибник
бр. 02-022-27-1 /12 од 20.12.2012. год. Начелник
општине расписао је Јавни конкурс за попуњавање
упражњеног радног мјеста начелника Одјељења за
општу управу.
Поступак по јавном конкурсу провела је
Комисија именована Рјешењем СО Рибник
бр.
02-111-34-1 /12 од 20.12.2012. год. која је Извјештај
о спроведеном поступку доставила Начелнику
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општине као овлаштеном предлагачу рјешења о
именовању начелника Одјељења.
Чланом 35. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске бр. 101/04;
42/05; 118/05), прописано је да на приједлог
начелника Скупштина општине именује начелнике
одјељења на вријеме трајања мандата скупштине
општине, а чланом 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр. 41/03) прописано је
коначно именовање, па је примјеном наведених
законских одредби одлучено као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се уложити жалба али
се може покренути управни спор пред Окружним
судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 02-111-5-2/13	
Датум: 01.03.2013. год.

ПредсједникСО
Небојша Караћ

_______________________________________
На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (“Службени гласник РС” бр. 41/03)
и члана 37. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 14/05) Скупштина
општине Рибник, на IV (четвртој) редовној сједници
одржаној дана 27.02.2013. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за друштвене
дјелатности
I
Проф. Миле Врачар именује се за начелника
Одјељења за друштвене дјелатности на вријеме
трајања мандата Скупштине општине Рибник.
II
Начелник Одјељења руководи Одјељењем и
обавља друге послове утврђене Законом и Статутом
општине.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
О б р а з л о ж е њ е:
На основу Одлуке СО Рибник о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
Начелника Одјељења општинске административне
службе и Секретара Скупштине општине Рибник
бр. 02-022-27-1 /12 од 20.12.2012. год. Начелник
општине расписао је Јавни конкурс за попуњавање
упражњеног радног мјеста начелника Одјељења за
друштвене дјелатности.

Поступак по јавном конкурсу провела је
Комисија именована Рјешењем СО Рибник
бр.
02-111-34-1 /12 од 20.12.2012. год. која је Извјештај
о спроведеном поступку доставила Начелнику
општине као овлаштеном предлагачу рјешења о
именовању начелника Одјељења.
Чланом 35. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске бр. 101/04;
42/05; 118/05), прописано је да на приједлог
начелника Скупштина општине именује начелнике
одјељења на вријеме трајања мандата скупштине
општине, а чланом 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр. 41/03) прописано је
коначно именовање, па је примјеном наведених
законских одредби одлучено као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се уложити жалба али
се може покренути управни спор пред Окружним
судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 02-111-5-3/13
Датум: 01.03.2013. год.	

Предсједник СО
Небојша Караћ

_______________________________________
На основу члана 30. и 34. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске ( “Службени гласник РС” бр.
41/03) и члана 37. и 44. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05)
Скупштина општине Рибник, на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној дана 27.02.2013. год. је
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању секретара Скупштине општине
I
Горана Зељкић, дипл.правник из Рибника
именује се за секретара Скупштине општине Рибник
на вријеме трајања мандата Скупштине општине.
II
Секретар Скупштине општине руководи
стручном Службом скупштине општине и обавља
друге послове утврђене Законом, Статутом и
Пословником Скупштине општине.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
О б р а з л о ж е њ е:
На основу Одлуке СО Рибник о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање Начелника
Одјељења
општинске административне службе

март 2013.

и Секретара Скупштине општине Рибник бр.
02-022-27-1 /12 од 20.12.2012. год., Начелник
општине расписао је Јавни конкурс за попуњавање
упражњеног радног мјеста секретара Скупштине
општине.
Поступак по Јавном конкурсу провела је
Комисија именована Рјешењем СО Рибник
бр.
02-111-34-1 /12 од 20.12.2012. год. која је Извјештај о
спроведеном поступку доставила Комисији за избор
и именовање као предлагачу рјешења о именовању
секретара Скупштине.
Комисија за избор и именовања је на
основу препоруке Комисије за спровођење поступка
утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и
предложила СО доношење истог.
Чланом 30. и 34. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05) и чланом 37. и 44. Статута
општине („Службени гласник општине Рибник“, бр.
14/05) прописано је да Скупштина општине именује
секретара скупштине на вријеме трајања мандата
скупштине, а чланом 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
( “Службени гласник РС” бр. 41/03) прописано је
коначно именовање, па је примјеном наведених
законских одредби одлучено као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се уложити жалба, али
се може покренути управни спор пред Окружним
судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
						
Број: 02-111-4-1/13	
Предсједник СО
Датум: 01.03.2013. год.
Небојша Караћ
_______________________________________
На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 37. и 47. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 14/05) члана 35. и 48. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник” бр.
16/05), Скупштина општине Рибник, на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној дана 27.02.2013. год. је
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору Законодавног одбора
I
У Рјешењу о избору Законодавног одбора бр.
02-111-28/12 од 28.11.2012. год. (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 9/12) тачка 1 мјења се тако да
у саставу одбора умјесто “Стојаковић Никола члан”
стоји “Врачар Дарко, члан”
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II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”
Број: 02-111-6/13
Предсједник СО
Датум: 01.03.2013.год.
Небојша Караћ
_______________________________________
На основу члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник РС” бр.
68/07; 109/12 ), члана 37. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр.14/05),
Скупштина општине Рибник је на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној 27.02.2013. год. год.
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора
ЈУ “Културни центар Рибник” Рибник
I
Свјеталана Врачар разрјешава се дужности
директора ЈУ “Културни центар Рибник” Рибник,
због истека мандата.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком СО Рибник бр. 02-633-8-6/08 од
15.09.2008. год. Свјеталана Врачар именована је за
директора ЈУ “Културни центар Рибник” Рибник на
мандатни период од 4 године.
Како је именованој мандат истекао, а
узимајући у обзир да је чланом 18. став 2. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник РС” бр.
68/07; 109/12), прописано да директора установе
именује и разрјешава оснивач на период од четири
године одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења 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 овог рјешења
Број: 02-641-1-2/13	
Предсједник СО
Датум:01.03.2013. год.	
Небојша Караћ
_______________________________________
На основу члана 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (“Службени гласник РС” бр.41/03),
члана 18. став 3а. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12 ) и члана
37. Статута општине Рибник,(“Службени гласник
општине Рибник” бр.14/05) Скупштина општине
Рибник на IV (четвртој) редовној сједници одржаној
дана 27.02.2013. год. је донијела:
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању вд директора
ЈУ “Културни центар Рибник ” Рибник
I
Свјетлана Врачар, именује се за
вршиоца дужности директора ЈУ “Културни центар
Рибник” Рибник, до окончања поступка јавне
конкуренције за избор директора установе у складу
са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем СО Рибник бр. 02-641-1-2/13 дана
27.02.2013. год. због истека мандата разрјешен је
дужности директор ЈУ “Културни центар Рибник” те
је потребно до избора директора у поступку јавне
конкуренције, именовати в.д. директора.
Комисија за избор и именовање је утврдила
приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила
СО Рибник доношење истог.
Чланом 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр.41/03) прописана су
именовања на краћи период.
Чланом 18. став 3а). Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12)
прописано је да директора установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе именује
скупштина општине.
Примјеном горе наведених законских
одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења 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 овог рјешења.
Број:02-641-1-3/13 
Датум: 01.03.2013. год.	

Предсједник СО
Небојша Караћ

_______________________________________
На основу члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник РС” бр.
68/07; 109/12), члана 37. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр.14/05),
Скупштина општине Рибник је на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној 27.02.2013. год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Управног одбора
ЈУ “Културни центар Рибник” Рибник
I
Разрјешавају се дужности, због истека
мандата, чланови Управног одбора ЈУ “Културни

центар Рибник”
1.Самарџија Раде,
2.Стојановић Милијана и
3.Лучар Винко
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком СО Рибник бр. 02-633-8-5/08
од 15.09.2008. год. за чланове Управног одбора ЈУ
“Културни центар Рибник” Рибник на мандатни
период од 4 године именовани су: Самараџија Раде,
Стојаковић Никола и Лучар Винко.
Умјесто члана одбора Николе Стојаковића
који је ове дужности разрјешен на лични захтјев,
Рјешењем СО бр. 02-111-1-4-7/11 од 25.02.2011. год.
на његово мјесто именована је Стојановић Милијана
на преостали период мандата разрјешеног члана.
Обзиром да је члановима Управног одбора
мандат истекао, а да је чланом 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник РС” бр.
68/07; 109/12 ), прописано да “Управни одбор установе
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе
именује и разрјешава Скупштина
општине на приједлог начелника општине” одлучено
је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења 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 овог рјешења.
Број: 02-641-3-1/13	
Датум; 01.03.2013. год.	

Предсједник СО
Небојша Караћ

_______________________________________
На основу члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07;
109/12), члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр.41/03) и члана 37. Статута
општине Рибник, (“Службени гласник општине
Рибник” бр.14/05), Скупштина општине Рибник је на
IV (четвртој) редовној сједници одржаној 27.02.2013.
год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности чланова
Управног одбора
ЈУ “Културни центар Рибник” Рибник
I
За вршиоце дужности чланова Управног
одбора ЈУ “Културни центар Рибник” Рибник
именују се:
1)Миљановић Славица
2)Митровић Марија
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3)Кљајић Недељко
II
Именовање се врши до окончања поступка
јавне конкуренције за избор чланова управног
одбора установе у складу са Законом.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем СО Рибник бр. 02-641-3-1/13 дана
27.02.2013. год. због истека мандата разрјешени су
дужности чланови Управног одбора ЈУ “Културни
центар Рибник” због чега је потребно, до
избора чланова Управног одбора у поступку јавне
конкуренције, именовати вршиоце дужности.
Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12),
прописано је да Управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује и разрјешава Скупштина општине на
приједлог начелника општине, док су чланом 4.
став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (“Службени
гласник РС” бр.41/03) прописана именовања на
краћи период.
Примјеном горе наведених законских
одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења 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 овог рјешења.
Број:02-641-3-2/13
Датум: 01.03.2013. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

_______________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12)
члана 37. и 67. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр.14/05) члана 110.
и 117. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.16/05)
Скупштина општине Рибник је након разматрања
Извјештаја о раду ЈУ “Културни центар Рибник“ за
2012. год. и годишњег Програма рада и финансијског
плана установе за 2013. годину на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној 27.02.2013. године
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду ЈУ “Културни центар Рибник“ за
2012. годину

II Скупштина општине Рибник даје
сагласност на годишњи Програм рада и финансијски
план ЈУ “Културни центар Рибник“ за 2013. годину.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-641-1-1/13
Датум: 01.03.2013. год.	

Предсједник СО
Небојша Караћ

_______________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр.14/05) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Информације о експлоатацији
природних ресурса на подручју општине Рибник на
IV (четвртој) редовној сједници одржаној 27.02.2013.
године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о експлоатацији природних
ресурса на подручју општине Рибник .
II Скупштина општине Рибник задужује
Начелника општине да код надлежног Министарства
иницира покретање поступка који би омогућио да
се дио подручја општине Рибник којим газдује ШГ
“Лисина “ из Мркоњић Града врати на газдовање
ШГ “Рибник,” из Рибника а дио подручја општине
Мркоњић Град којим газдује ШГ “Рибник” врати на
газдовање ШГ “Лисина “ .
III Скупштина општине Рибник задужује
Начелника општине да достави скупштини на увид
Информацију о свим уговорима о концесијама које
су дате на територији општине Рибник.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-332-3/13
Датум: 01.03.2013. год.	

Предсједник СО
Небојша Караћ

_______________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр.14/05) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр.16/05) Скупштина општине Рибник
је, након разматрања Приједлога Одлуке о додјели
субвенција за превоз на економски неиплативим
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линијама и приједлога редова вожње на општинским
линијама, на IV (четвртој) редовној сједници
одржаној 27.02.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник задужује
Начелника општине да до наредне сједнице
скупштине, анлизира стање превоза на релацији
Горње Ратково - Рибник, да усклади и организује
превоз на тој релацији у складу са потребама
становништва водећи рачуна да то буде најмање
четири пута седмично, те да у складу са утврђеним
стањем скупштини предложи на усвајање евентуалне
измјене или допуне одлуке о субвенцијама и
редовима вожње.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-345-29-2/13	
Датум: 01.03.2013. 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
IV (четвртој) редовној сједници одржаној 27.02.2013.
год
након разматрања
Приједлога Програма
спортских и културних активности на подручју
општине Рибник за 2013. год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Програм спортских и културних активности на
подручју општине Рибник за 2013. год.
II Програм спортских и културних
активности на подручју општине Рибник за 2013.
год. саставни је дио овог закључка .
III Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном
гласнику општине Рибник.”
Број: 02-66-1-1/13
Датум: 01.03.2013. год.	

Предсједник СО
Небојша Караћ

_______________________________________

ПРОГРАМ
културно-спортских активности на подручју
општине
Рибник за 2013. годину
1.Култура
Законом о локалној самоуправи (“Сл.
гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05)
прописане су надлежности општине у области
културе.
Одјељење за друштвене дјелатности
предлаже Програм културних активности за 2013.
годину, којим утврђује основне садржаје културних
дешавања и правце расподјеле средстава из буџета
општине предвиђених за културу.
Програмски садржаји културних дешавања
Одјељење за 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 2013. 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, подржавање рада и финансирање
у складу са усвојеним буџетом установа, удружења и
појединаца која дјелују у области културе.
У
оквиру
програмске
оријентације
биће подржане кроз помоћ у организацији или
финансирању:
1.
Традиционалне
манифестације
културне активности као што су:

или

•
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;
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•
Књижевне вечери;
•
Организација позоришних представа за
дјецу и одрасле у омладинским домовима.

слободног времена.
Основну структуру јединственог система
спорта подразумијевају подручја:

2.
Самоиницијативне манифестације или
културне активности установа, удружења и
појединаца од значаја за општину.

1.Спортско (физичко) васпитање представља
научно заснован и педагошки организован процес
васпитно-организованог рада с дјецом и омладином.

Програм финансирања
У складу са чланом 15. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05
и 118/05),а 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 2013.
год. планирана су у износу од 3.000 КМ.
2.Средства за Културно-умјетничко друштво
“Рибник” - 8.700 КМ;
3.Средства за Еко-етно покрет “Димитор” 1.000 КМ,
Преглед културних манифестација које ће се
одржати у 2013. 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

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.
Програмски садржаји спортских активности
Програмска оријентација спорта у 2013.
години, а све у складу са средствима планираним
буџетом и финансијским могућностима, треба бити
усмјерена на:
1.Стварање материјалних и кадровских
услова за оснивање спортских клубова,
2.Праћење и подржавање традиционалних
манифестација;
3.Кориштење простора спортске дворане
за организацију спортских и културних догађаја
Општине;
4.Оснивање Јавне установе спортскорекреативног центра;
5.Подржавање спортске рекреације као
средства здравља и културе грађана;
6.Праћење и подржавање спортског
васпитања као педагошког процеса, с циљем стварања
навика спортског ангажовања током цијелог живота.
У оквиру програмске оријентације за 2013. годину
треба :
1. Од традиционалних манифестација треба
организовати:
- Васкршњи крос (у оквиру којег се организује
и Васкршњи шаховски турнир);
- Меморијални турнир Душан Душко Берић;
		
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.
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Програм финансирања
У складу са чланом 17. Закона о спорту ( “Сл.
гласник РС” бр. 04/02), 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 – 5.000 КМ, која
ће се трошити у складу са Правилником о начину
утрошка средстава за развој спорта и културе 01-024/13. од 15.02.2013.год.
2.Средства за ЈУ спортско-рекреативни
центар – 10.000 КМ
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2.Меморијал “Душан Душко Берић” (август).
Општина Рибник, Ј.У. Културни центар
општине Рибник и школе су организатори
манифестација: “Васкршњи крос” и “Дани ријеке
Сане”.
Носиоц
организације
манифестације
“Видовдански сусрети фолклора” је КУД “Рибник”.
Општина
Рибник
је
организатор
манифестације “Свечаности поводом Дана и крсне
славе општине”.
Све поменуте традиционалне манифестације
су културно-спортског карактера и као такве су
саставни дио овог Програма.

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.

Напомена
Сви предложени програмски садржаји културноспортских активности спроводе и мјере дефинисане
документом „Омладинска политика општине Рибник
2009-2013“.

4. Средства за Омладинску школу спорта
“Рибник” – 5.000 КМ. У оквиру
Омладинске школе спорта организован је рад и
рукометне школе спорта.

Табела бр.1.

5. Шаховски клуб – 2.500 КМ.
Средстава из буџета општине за финансирање
спортских активности планирана су на тај начин
да у најбољој могућој мјери одговоре програмској
оријентацији Рибничког спорта у 2013. години.
Преглед спортских манифестација које ће се одржати
у 2013. 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 (05. маја)

Манифестације које ће се одржати на подручју
општине Рибник у 2013. години
							
Назив
Локација Вријеме Организатор
						
одржавања

Божићни
шаховски
турнир

Доња
Превија

08.
јануар

Светосавске
свечаности

Ситница,
27.
Превија,
Средња и
							
јануар
Рибник
основне школе
Регионално
школско
такмичење
(основне и
средње школе)
у малом
фудбалу
Васкршњи
крос

Доња
Превија

07 и 13.
април

Г. Рибник
05.мај

05. мај

Шаховски
клуб “Рибник”

Мај

Ј.У. “Културни
центар
Рибник”

3.Видовдански сусрети фолклора

1.Дан брагаде (04.јуни),

Васкршњи
шаховски
турнир
Такмичење
пјевача
аматера

Г.Рибник

Г.Рибник

ОШ “Десанка
Максимовић”
и СШЦ “Лазар
Ђукић

Општина
Рибник
Ј.У. Културни
центар
општине
Рибник
Школе

2.Дани ријеке Сане (јуни)

4.Свечаности поводом дана општине и
крсне славе општине Рибник (читав септембар)
Борачке организација општине Рибник
финансира из свог буџета и организује још двије
традиционалне манифестације:

Шаховски
клуб “Рибник”

март 2013.

Дани ријеке
Сане
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Извор, ток
и ушће
ријеке Сане

Јуни

Општина
Рибник
Ј.У. Културни
центар општине
Рибник
Школе

Дан бригаде

Г.Рибник

04. јуни

Борачка
организација

Видовдански
сусрети
фолклора

Доња
Превија

28.јуна

КУД Рибник

Меморијал
„Душко Берић“

Г. Рибник

Август

Борачка
организација

Дан и крсна
слава општине

Новогодишњи
одбојкашки
турнир за
дјевојке

Простор
општине
Рибник

Г.Рибник

Септембар

Децембар

Општина
Рибник

Омладинска
школа спорта
“Рибник”

_______________________________________
На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник РС“ бр. 124/11)
члана 17. и 37. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 14/05.) Скупштина
општине Рибник је на IV (четвртој) редовној
сједници одржаној дана 27.02.2013. године, донијела:
ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње за 2013. године
Законом о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 124/11) утврђене су
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса
и начин обезбеђивања посебног јавног интереса,
организације и обављање комуналних дјелатности и
начин њиховог финансирања.
Комуналне дјелатности од посебног јавног
интереса, у смислу овог закона, дијеле се на:
1.Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и
2.Дјелатности заједничке комуналне потрошње
Предмет овог Програма су дјелатности
заједничке комуналне потрошње у коју спадају:
Одржавање јавне чистоће,
Одржавање јавних зелених и других
површина,
Зимска служба (одржавање проходности
саобраћајница),
Одржавање и уређење водотока,

Одржавање јавне расвете,
Одржавање градских саобраћајница, тргова,
тротоара, паркиралишта, мостова и пропуста,
Одржавање локалних не категорисаних
путева,
Одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације,
Дјелатност зоохигијене,
Локална заједница је обавезна да обезбиједи
организовано обављање заједничких комуналних
дјелатности. Због тога те дјелатности се разврставају
на четири групе, и то:
1.Одржавање јавне чистоће,
2.Одржавање некатегорисаних путева,
3.Зимско одржавање локалних путева,
4.Одржавање јавне расвјете.
Програмом заједничке комуналне потрошње
за 2013. годину утврђују се врсте послова по групама
дјелатности, те висина финансијских средстава
потребних за квалитетно извршење свих група.
1.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ
		
Заједничка комунална дјелатност одржавања
јавне чистоће обухвата послове на следећим јавним
површинама:
Круг Административног центра општине,
Плато централног спомен обиљежја у
Горњем Рибнику,
Дворишни простор свих школских објеката,
Припадајући простор око јавних установа,
Простор око мјесних уреда,
Плато спомен обиљежја по МЗ,
Уређење и не уређене јавне зелене и друге
површине,
Сливници и одоводи на равним површинама,
Путеви и тротоари (послови који нису
дефинисани другим уговорима),
Друге површине које надлежни орган
оперативно планира.
Врсте комуналних послова које треба
обавити на наведеним јавним површинама су:
Прикупљање и одвоз отпадака,
Крчење, кошење, прикупљање и одвоз траве,
шибља и другог отпада на градску депонију,
Орезивање украсног шибља и цвијећа у
парковима,
Подизање нових хортикултурних засада
према програму озелењавања,
Чишћење сливника, одвода и пропуста на
јавним површинама,
Чишћење и прање саобраћајница, тротоара
и платоа,
Замјена
и
санација
вертикалне
и
хоризонталне сигнализације,
Разни други интервентни радови мањег
обима.
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Метод одржавања јавне чистоће спроводиће
се на следећи начин:
1.Надлежни општински органе ће сачинити
оперативни мјесечни план на бази увида у стање
јавне површине.
2.Надзорни општински орган ће вршити
увид у квалитет и обим извршеног посла те
овјеравати дневник радова извођача, на бази кога ће
се вршити плаћање.
3.Надлежни општински орган ће склопити
Уговор о одржавању чистоће на јавним површинама
са КП „Рибник“.
Планирана средства за одржавање чистоће
на јавним површинама су 9.600,00 КМ.
2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Комунална дјелатност текуће одржавање не
категорисаних путева подразумјева континуирано
одржавање истих.
Могући радови су:
Довоз материјала,
Попуњавање ударних рупа,
Одвод воде са путне површине,
Чишћење јаркова и пропуста,
Кресање и одвоз грана око пута,
Други радови планирани програмом.
Надлежни општински орган ће предложити
Програм одржавања некатегорисаних путева након
оперативног снимања стања путева по истеку
зимског периода. Програмом ће се планирати врсте
и обим радова, приоритети и финансијска средства.
Такође
надлежни
општински
орган
ће склопити уговор са извођачем радова, те
обезбиједити надзорни орган.
Планирана средства за ту врсту заједничке
комуналне дјелатности су 46.000,00 КМ.
3. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Зимско одржавање локалних путева такође
припада заједничкој комуналној потрошњи. Ова
дјелатност се регулише посебним Програмом који
конкретније одређује обим и квалитет радова.
Зимско одржавање локалних путева се
врши у свим мјесним заједницама. Програмом се
дефинишу путни правци за чишћење те приоритети,
метод праћења и надзор.
Приоритет зимског одржавања локалних
путева имају путеви на којима се одвија линијски
саобраћај за превоз путника, ученика, те дијализа.
Ванредни приоритети се уводе за хитне
случајеве (болест, смртни случај, хуманитарна
интервенција и сл.).
Надлежни општински орган ће дио послова
уговорити са КП „Рибник“, а за други дио ће извођача
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обезбједити путем јавне набавке.
Планирана средства за ову потрошњу су
65.000,00 КМ.
4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Јавна расвјета, као саставни дио заједничке
комуналне потрошње обухвата освјетљавање
саобраћајница и других јавних површина у
насељеним мјестима. Обавеза локалне заједница је
да:
Организује и финансира текуће одржавање,
Финансира утрошак електричне енергије.
Због тешке економске ситуације у овом виду
заједничке потрошње потребно је увести одређене
елементе уштеда уз обавезу да се не наруше основне
потребе грађана и да се не створе предуслови за
нарушавање јавног реда и мира.
Планирана средства за ову потрошњу од
21.500,00 КМ.
ПЛАН ПРИХОДА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ
Средства за финансирање заједничке
комуналне потрошње обезбеђују се из Буџета
јединице локалне самоуправе по основу прихода
остварених из:
Комуналне накнаде,
Дијела накнаде за коришћење добара од
општег интереса,
Дијела пореза на непокретности,
Дијела накнаде за дате концесије,
Дијела прихода од ПДВ-а.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
Одржавање јавне чистоће ...........9.600,00 КМ
Одржавање не категорисаних путева .............
..........................................................................46.000,00 КМ
Зимско одржавање путева ....... 65.000,00 КМ
Утрошак електричне енергије . 21.500,00 КМ
У К У П Н О:		
142.100,00 КМ
Висина укупних средстава за заједничку
комуналну потрошњу може обезбиједити основне
планиране функције уз рационално понашање свих
учесника у оперативном планирању и извођењу
радова како би се задовољиле основне потребе
грађана које се наслањају на заједничку комуналну
дјелатност.
Број: 02-370-3-1/13
Предсједник СО
Датум; 01.03.2013.год.	
Небојша Караћ
_______________________________________

март 2013.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 55. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 14/05), Закључка Скупштине општине
Рибник број 02-345-12-1/13 од 04.02.2013. године и
Приједлога за аконтацију Одјељења за привреду и
финансије број 04-345-27/13 од 06.02.2013.године,
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о аконтативној исплати средстава за субвенције
Члан 1.
Одобравам аконтативну исплату у износу
1.500,00 КМ са позиције 414142-субвенције
привредним субјектима у области саобраћајанерентабилне линије а због ванредне ситуације у
превозу ђака и путника проузроковане једностраном
одлуком превозника АТП „ЧИЧА“ д.о.о. о одустајању
вршења услуга превоза на додијељеним линијама.
Средства из претходног става дозначити превознику
АТП „Сладојевић турс“ д.о.о., који је преузео
привремено одржавање саобраћаја на линијама које
је одржавало превозник АТП „ЧИЧА“ д.о.о.
Расходе по овом основу књижити на позицију
414142- субвенције привредним субјектима у области
саобраћаја-нерентабилне линије.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 01-345-27-1 /13
Начелник Општине
Дана: 07.02.2013. године 
Горан Савић, дипл.ек.
_______________________________________
На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 68. Статута
општине Рибник (“Службени.гласник општине
Рибник” бр. 14/05.), Начелник општине Рибник, д о
н о с и:
ПРАВИЛНИК
о начину утрошка средстава за развој спорта и
културе
Члан 1.
Овим Правилником одређује се услови
и начини трошења средстава за развој спорта и

културе до висине средстава одређених буџетом
општине Рибник.
Члан 2.
Планирана средства за финансирање
спортских активности – грантови за развој спорта
користиће се за следеће врсте трошкова:
•
изградњу, одржавање, коришћење и
реконструкцију спортских објеката;
•
организацију и одржавање спортских
такмичења и манифестација од значаја за општину;
•
стварање услова за подизање квалитета рада
свих активних спортиста, а посебно рада са младим
спортски надареним појединцима и екипама;
•
стварање услова за развој и унапређење
аматерског спорта;
•
учешће у финансирању дјелатности
спортских удружења, друштава, гранских спортских
савеза и удружења општине.
Члан 3.
Планирана средства за финансирање
културних активности – грантови за развој културе
користиће се за следеће врсте трошкова:
•
изградњу, реконструкцију, кориштење и
одржавање објеката културе у којима се остварују
потребе културе у општини;
•
организацију културних манифестација од
значаја за општину;
•
за заштиту културних добара, осим
културних добара утврђених законом као добара од
значаја за Републику;
•
подржавање
културних
активности
установа, удружења и појединаца од значаја за
општину.
Члан 4.
(1) Дио средстава (члан 2. став 1. и члан
3. став 1.) трошиће се по потреби за спортске и
културне објекте, а остала средства према захтјевима
странака (установа, удружења грађана и појединаца).
Планом утрошка средстава за сваку годину Одјељење
за друштвене дјелатности разрадиће начин и врсту
утрошка средстава у складу са овим Правилником.
(2) На План утрошка средстава сагласност
даје Начелник општине.
(3) Начелник Одјељења за друштвене
дјелатности именује Комисију за развој спорта и
културе. Задатак Комисије је да прати стање у области
спорта и културе, да прикупља и вреднује захтјеве
странака и у складу са овим Правилником и Планом
утрошка средстава предлаже начелнику Одјељења за
друштвене дјелатности утрошак средстава за развој
спорта и културе.
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(4) На основу приједлога Комисије Одлуку
о утрошку средстава доноси начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рибник.”
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о начину утрошка
средстава планираних буџетом општине Рибник за
развој спорта и културе 01.02-1-3/08. од 04.01.2008.
год.
Број: 01-02-4/13.	
Датум: 15.02.2013. год.	

Начелник општине
Горан Савић, дипл. eк

_______________________________________
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