СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 3/2013, Година XIII, Датум: 02. април 2013. 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 Републике Српске“,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05) члана 37. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“,
бр. 14/05) а у вези тачкe 10. Закључка Народне
скупштине РС („Службени гласник Републике
Срспске“ бр. 45/04), Скупштина општине Рибник је
на V(петој) редовној сједници одржаној 28.03.2013.
године, донијела:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о допунским
правима породица погинулих бораца, војних
инвалида и бораца
Члан 1.
У Одлуци о допунским правима породица
погинулих бораца, војних инвалида и бораца,
(„Службени гласник општине Рибник“ број: 6/09),
члан 8. став 1. алинеја 3. мјења се и гласи да „покретна
имовина не прелази 5.000 КМ“.
Члан 2.
Члан 10. мјења се и гласи: „За вријеме
школовања дјеца војних инвалида од I – X категорије
и бораца I и II категорије у Средњој школи „Лазар
Ђукић“ имају право партиципације превоза зависно
од материјалних услова тј. да лична нето примања
породице по члану не прелази следећи цензус:
• четверо и више дјеце 140 КМ
• троје дјеце                   120 КМ
• двоје дјеце                   100 КМ“

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 02-560-24-1/13
Предсједник СО
Датум:01.04.2013. Год.		 Небојша Караћ
_____________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Срспске“,
бр. 101/04; 42/05 и 118/05), члана 37. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр.
14/05) Скупштина општине Рибник је на V(петој)
редовној сједници одржаној дана 28.03.2013. год.
донијела:
ОДЛУКУ
о продаји имовине општине
Члан 1.
Овом Одлуком дозвољава се продаја
у саобраћајној несрећи уништеног путничког
моторног возила у власништву општине Рибник са
следећим каректеристикама:
1. Путнички аутомобил; марка Шкода; тип: Октавија,
боја-црна металик, бр. шасије TMBBE21Z38S150221,
бр.мотора: BKD876989, година производње 2007.
Члан 2.

Материјални цензус се не односи на дјецу
корисника права на породичну инвалиднину и дјецу
преминулих РВИ од I – X категорије.

Продаја ће се извршити поступком усменог
јавног надметања (лицитације), који ће
спровести комисија коју именује Начелник општине.

Члан 3.

Члан 3.

Члан 11. мјења се и гласи: “Висина
партиципације као и број корисника овог права из
истог домаћинства (код вишечланих породица) се
одређује зависно од укупног броја корисника овог
права те расположивих финансијских средстава”.

Почетна продајна цијена за возило из
члана 1. износи 3.652,13 КМ, а по обрачуну тоталне
штете Косиг Дунав осигурања број УС-1/13 од дана
01.03.2013. године.
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Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да са
најповољнијим понуђачем закључи уговор о продаји
возила из члану 1. ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-404-12-1/13	
Предсједник СО
Датум:01.04.2013. год.	
Небојша Караћ
_____________________________________
На основу члана 6. 7. и 8. Закона о
министaрским, владиним и другим именовањима
РС ( „Службени гласник Републике Српске“ бр.
41/03), члана 16. и 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске ” бр.
68/07, 109/12 ) и члана 37. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 14/05)
Скупштина општине Рибник на V(петој) редовној
сједници одржаној дана 28.03.2013. год. доноси:
ОДЛУКУ
о утврђивању критерија и расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора и
чланова Управног одбора ЈУ „Културни центар
Рибник“
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми за
избор директора и три члана Управног одбора ЈУ“
Културни центар Рибник”
Под критеријумима из предходног става
подразумјевају се општи и посебни услови утврђени
овом Одлуком.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор и
именовање директора и три члана Управног одбора
ЈУ „ Културни центар Рибник”
Члан 3.
Општи и посебни услови које морају
испуњавати кандидати из члана 1. Одлуке:
А) Општи услови за кандидате:
1. да је држављанин РС или БиХ,
2. да је старији од 18 год.
3. да нису отпуштени из државне службе на било
којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или
ентитета), као резултат дисциплинске мјере на било
ком нивоу валсти у Републици Српској у периоду
од три године прије дана објављивања упражњене

позиције,
4. да се против њега не води кривични поступак.
5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну
казну затвора преко шест мјесеци или кривично
дјело које га чини неподобним за обављање послова
на напријед наведеним функцијама.
6. да не служе казну изречену од стране међународног
суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом
тога суда члан IX 1.Устава БиХ.
Б) Посебни услови за директора
1. висока или виша стручна спрема друштвеног
смјера;
2. најмање 3 год. искуства у струци;
3.
посједовање
организационе,
руководне
способности и
4. посједовање знања о дјелатности које обавља
Установа
Ц) Посебни услови за чланове Управног одбора
1. висока (VII степен), виша ( VI степен) или средња
( IV степен) стручна спрема;
2. познавање проблематике у дјелатности којом се
Културни центар бави;
3. познавање садржаја и начина рада органа
управљања;
4. доказани резултати рада на ранијим пословима
Члан 4.
Кандидати не могу обављати дужности,
активности, и бити на положају који доводи до сукоба
интереса како је то одређено Законом о спречавању
сукоба интереса у органима власти у Републике
Српске(“Сл. Гласник РС” бр. 73/08), Законом о
министарским владиним и другим именовањима
Републике Српске(“Службени гласник РС бр. 41/03),
Законом о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС” бр 101/04, 42/05 и 118/05) и Законом о систему
јавних служби („Службени гласник РС“ бр. 68/07;
109/12)
Запослени у установи не могу бити чланови
њеног Управног одбора.
Члан 5.
Јавни конкурс за избор и именовање
директора и чланова Управног одбора ЈУ „Културни
центар Рибник” биће објављен у „Службеном
гласнику РС“ и дневном листу „Глас Српске“ са
садржајем прописаним овом одлуком и Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
РС.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 15 дана од дана од дана последњег објављивања
конкурса у једном од наведених гласила.

април 2013.
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Члан 6.
Поступак избора укључујући преглед
пријава приспјелих на конкурс, утврђивање ранг
листе и предлагање кандидата, у складу са утврђеним
критеријумима, извршиће посебним рјешењем
именована Комисија за избор.
Директора и чланове Управног одбора, на
приједлог Комисије за избор именује Скупштина
општине на период од 4 године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број:02-641-3-4/13	
Предсједник СО
Датум:01.04.2013. год.	
Небојша Караћ
_____________________________________
На основу члана 2.12. став 5. 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, 65/05, 77/05, 11/06,
20/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) члана 7. став 1.
тачка г) Упутства о утврђивању квалификација, броја
и именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у БиХ (“Службени гласник Босне
и Херцеговине” бр. 9/10; 37/10 и 74/11) и члана
37. Статута општине Рибник („Сужбени гласник
општине Рибник“, бр.14/05), Скупштина општине
Рибник, на V (петој) редовној сједници одржаној
28.03.2013. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Општинске изборне комисије
Рибник
I САВИЋ БОШКО, дипл. правник унутрашњих
послова из Рибника именује се за члана Општинске
изборне комисије Рибник.
II Мандат именованог члана Општинске изборне
комисије Рибник траје 7 година и тече од дана давања
сагласности ЦИК БиХ на рјешење о именовању.
III Ово рјешење ступа на снагу даном давања
сагласности Централне изборне комисије БиХ и
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број:02-03-2-8/13	
Датум:01.04.2013. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

_____________________________________

На основу члана 2.12. став 6. у вези члана 2.15. став
3. 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) и члана 37. Статута
општине Рибник („Сужбени гласник општине
Рибник“, бр.14/05), Скупштина општине Рибник на
V (петој) редовној сједници одржаној 28.03.2013. год.
је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу замјенског члана
Општинске изборне комисије Рибник
I ЋУЛУМ МАРКО, дипл.правник, разрјешава се
дужности замјенског члана Општинске изборне
комисије Рибник, због истека мандата односно због
избора новог члана Општинске изборне комисије
Рибник по поступку прописаном чланом 2.12 став 5.
Изборног закона БиХ .
II Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се
ван снаге Рјешење о именовању замјенског члана
Општинске изборне комисије Рибник бр.02-03-17/12 од 25.06.2012.год.					
		
III Ово рјешење ступа на снагу даном давања
сагласности Централне изборне комисије БиХ и
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број:02-03-3-1/13
Предсједник СО
Датум:01.04.2013. год.	
Небојша Караћ
_____________________________________
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске” бр.41/03), а
у вези са чланом 16. и 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске” бр.
68/07, 109/12) и члана 37. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05),
Скупштина општине Рибник на V (петој) редовној
сједници одржаној дана 28.03.2013. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
директора и чланова Управног одбора ЈУ “
Културни центар Рибник”
1.У Комисију за избор директора и чланова
Управног одбора ЈУ”Културни центар Рибник”
именују се:
		
		
		
		
		

1) Душко Дакић, предсједник
2) Миле Врачар, члан
3) Горана Зељкић, члан
4) Миланко Тодоровић, члан
5) Љиљана Антонић, члан
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2.Задатак Комисије за избор је, да у складу
са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске размотри пријаве
приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим
избором кандидата који испуњавају критеријуме
за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервју и
након тога предложи ранг листу кандидата и
скупштини упути на разматрање приједлог рјешења
о именовању директора и чланова Управног одбора
ЈУ “Културни центар Рибник”
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Рибник”
Број:02-641-3-5/13	
Датум:01.04.2013. 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 Извјештаја о раду Општинске
изборне комисије Рибник за 2012. год. на V (петој)
редовној сједници одржаној 28.03.2013. године
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду Општинске изборне комисије
Рибник за 2012. год.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-10-1/13	
Датум: 01.04.2013. 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 Извјештаја о рјешавању управних
предмета у општинској административној служби
за 2012. годину на V (петој) редовној сједници
одржаној 28.03.2013. године донијела следећи:

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о рјешавању управних предмета у
општинској административној служби за 2012.
годину
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-110-8-1/13	
Датум: 01.04.2013. 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 Извјештаја о раду општинских
инспекцијских органа за 2012. год. на V (петој)
редовној сједници одржаној 28.03.2013. године
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду општинских инспекцијских органа
за 2012. год.
II Скупштина општине Рибник није
задовољна затеченим стањем у општинским
инспекцијским органима административне службе
општине Рибник и налаже Начелнику општине и
надлежном Одјељењу да појачају активности по
питању све већег броја нерегистрованих радњи
и “рада на црно” а у циљу успостављања реда и
дисциплине у овој области.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-30-4-1/13	
Датум: 01.04.2013. 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 Плана прољетне сјетве на
подручју општине Рибник за 2013. год. на V (петој)
редовној сједници одржаној 28.03.2013. године
донијела следећи:

април 2013.
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27,92%, следеће структуре: ливаде са 61,36 %,

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја План
прољетне сјетве на подручју општине Рибник за
2013. год.
II
План прољетне сјетве 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: 02-330-6-1/13
Датум: 01.04.2013. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

_____________________________________
ПЛАН
ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
РИБНИК ЗА 2013. ГОДИНУ
УВОД
Планом прољетне сјетве за 2013. годину
предочавамо сјетвене капацитете који се односе на
сјетвене површине, репро-материјал, механизацију
и друге факторе који утичу на сјетву/садњу у 2013.
години.
Овим планом представљене су подстицајне
мјере и механизми од стране Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
Републике Српске, које доводе до унапређења
процеса прољетне сјетве/садње.
Планом прољетне сјетве за 2013. годину
представљене су мјере стимулације предвиђене од
стране општине Рибник, које се проводе у циљу
унапређења прољетне сјетве/садње на територији
општине Рибник.
Као полазишна основа за израду Плана
прољетне сјетве за 2013. годину кориштени су
подаци: Завода за статистику РС, Агенције за
посредничке, информатичке и финансијске услуге
(АПИФ), Министарства пољопривреде шумарства
и водопривреде РС, Удружења пољопривредника
РС, затим подаци настали као резултат анализе
тренутног стања и других фактора који утичу на
прољетну сјетву/садњу на подручју општине Рибник.

пашњаци са 20,21 % и оранице са 13,43 %. Површина
под воћњацима у структури пољопривредних
површина износи 4,91 %, док најмањи удио у укупној
структури имају рибњаци са 0,09 %, слиједи графички
приказ:
Графикон 1.Сруктура укупних пољопривредних
површина на подручју општине Рибник
70
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Доминантан удио површина под ливадама
и пашњацима су добра претпоставка за развој
интензивне сточарске производње, превасходно
овчарства и говедарства. У структури сјетве код
житарица, најзаступљeнија култура је кукуруз, а
затим слиједе, пшеница, зоб, јечам, раж, тритикале и
хељда. Од повртларских култура, највеће површине
су под кромпиром, пасуљем, луком и купусом. У
производњи крмног биља, пољопривредне површине
су претежно засијане дјетелином и луцерком.
Основна карактеристика ратарске производње на
подручју општине Рибник јесте уситњеност посједа,
сјетва ратарских култура обавља се углавном
ради задовољавања индувидуалних потреба
пољопривредних домаћинстава.
Према подацима Агенције за посредничке,
информатичке и финансијске услуге (АПИФ) од
06.03.2013. године на територији општине Рибник
у Регистар пољопривредних газдинства уведено је
укупно 366 пољопривредних газдинстава, од којих
су три (3) правни субјекти, а тристотинешездесет и
три (363) физичка лица. Власници пољопривредних
газдинстава пријавили су укупно 1112,11 ха површине
од тога 918,18 ха укупне обрадиве површине (517,23
ха њива; 1,69 ха башта/врт; 19,71 ха воћњак; 379,17 ха
ливада; 0,38 ха виноград), 91,50 ха пашњак, 90,84 ха
шума, 0,18 ха рибњак, 2,18 ха неплодно земљиште и
9,23 ха остало, слиједи графички приказ;
Графикон2. Структура пољопривредних површина
на регистрованим пољопривредним газдинствима.
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Због нерјешених имовинско – правних односа
одређен број пољопривредних произвођача није у
могућности да региструје пољопривредна газдинства
чиме губе могућност да остваре право за подстицајна
средства Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде РС или Општине Рибник. У
рјешавању овог проблема предвиђена је могућност
закупа, али већи број пољопривредних произвођача
се није опредјелио за овакав вид регистрације из
финансијских разлога.
У процедури је доношење нове Уредбе о упису
у Регистар пољопривредних газдинства и Регистар
клијената Републике Српске (нацрт Уредбе могуће
је погледати и на интернет страници Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске). Најважнија одредба Уредбе односи се на
обавезу пољопривредних газдинстава у Републици
Српској, да у периоду од 01. априла до 31. јула 2013.
године, у Агенцији за посредничке, информатичке
и финансијске услуге (АПИФ) изврше обнову уписа
у Регистар пољопривредних газдинстава, по новом
систему регистрације. Пољопривредна газдинства,
која у наведеном року, не изврше обнову уписа у
Регистар пољопривредних газдинстава, по новом
систему регистрације, биће избрисана из регистра.
Новом Уредбом о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и регистар клијената уводе се значајне
промјене у односу на досадашњи процес регистрације
који је на терену активно започет крајем 2007. године.
Упис у регистар, промјена или брисање података из
Регистра пољопривредних газдинстава вршиће се на
основу захтјева носиоца породичног пољопривредног
газдинства, односно одговорног лица правног
субјекта. У Регистар клијената уписиваће се сва
пољопривредна газдинства која се истовремено
уписују у Регистар пољопривредних газдинстава, у
циљу стицања права на новчане подстицаје и остале
облике подршке у пољопривреди и сеоском развоју.
Осим пољопривредних газдинстава, у Регистар
клијената, моћи ће да се уписују физичка лице са
пребивалиштем или правни субјекти са сједиштем у
Републици Српској, који не обављају пољопривредну
производњу, а желе да остваре право на новчане
подстицаје и друге облике подршке у сеоском развоју
у Републици Српској. Нови систем регистрације ће
омогућити и бољу административну и теренску
контролу утрошка средстава аграрног буџета.
За лица која се баве пољопривредном
дјелатношћу и која су уписана
у Регистар
пољопривредних
газдинстава
као
носиоци
комерцијалног пољопривредног газдинства и за лица
која се баве пољопривредном дјелатношћу и која су
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава
као носиоци пољоприврдног газдинства прописано
је Законом о доприносима (“Службени гласник
РС” број: 116/12) обавезно плаћање истих чија је
основица 30% просјечне бруто плате у Републици
за претходну годину, а према податку Републичког
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завода за статистику објављеном у “Службеном
гласнику РС”.
ПЛАН ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ/САДЊЕ
На основу података Републичког завода
за статистичку сходно извјештају о површинама и
засадима на крају прољетне сјетве у 2012. години
и плану сјетвених површина за 2013. годину
представљени су нумерички подаци остварене
прошлогодишње и плана остварења овогодишње
прољетне сјетве због лакшег увида у стање подаци су
презентовани у табели бр.1. и табели бр.2.
Табела бр. 1.Преглед остварења плана прољетне
сјетве за 2012. и план за 2013. годину
Ред.
бр.

Култура

Остварење
за
2012. год.
у ha

План за
2013.
год. у
ha

1.

Кукуруз

300

280

2.

Кромпир

120

120

3.

Зоб

30

30

4.

Просо

-

1

5.

Јечам

25

20

6.

Пшеница јара

7.

Разно поврће (
пасуљ,лук,купус...)

8.
9.

20

15

105

105

Дјетелина - ТДС

5

10

Луцерка

2

2

10.

Хељда

12

8

11.

Лан

2

2

12.

Сточни грашак

-

15

620

608

УКУПНО:

Табела бр. 2. Преглед употребе репродукционог
материјала
Ред.
бр.

Врста – назив

Површина
ha

t/ha
5,0

Укупна
потрошња t

1.

Стајњак

608

2.

NPK - ђубриво

608

3.

KAN

608

4.

Сјеме - кукуруз

280

5.

Сјеме - кромпир

120

2,0

240

6.

Сјеме - зоб

30

0,2

6

7.

Сјеме - јечам
јари

20

8.

Сјеме – пшеница
јара

15

9.

Сјеме – хељда

10

10.

Сјеме – просо

1

11.

Сјеме – сточни
грашак

15

0,15
0,1
0,03

0,18
0,25
0,08
0,08
0,15

3 040
91,2
60,8
8,4

3,6
3,75
0,8
0,08
2,25

април 2013.

У 2013. години прољетна сјетва је планирана
на површини од 608 хектара, односно планирани
обим сјетве је умањен у односу на 2012. годину, а
дошло је и до измјене у структури сјетве. У прољетној
сјетви 2013. године стручњаци са Пољопривредног
института из Бања Луке вршиће огледе у склопу
којих ће бити засијане површине под просом. У 2013.
години структура сјетве у прољетној сјетви/садњи
измјењена је и због увођења у производњу сточног
грашка, који је користи као концентровано храниво
за припремање силаже, а сјетва сточног грашка се
обавља комбиновано са овсом, гдје овас служи као
потпорни усјев. У плану сјетве дошло је до великог
повећања планираних сјетвених површина под ТДС
(травно-дјетелинске смјесе), превасходно за потребе
исхтане стоке.
Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде РС олакшало је пољопривредним
произвођачима прољетну сјетву/садњу у 2012.
години регресирањем вјештачког ђубрива, како
би подстакли пољопривредне произвођаче за
сјетву/садњу у 2012. години и позитивно утицали
на унапређење пољопривредне производње.
Подстицај од стране министарства остварило
је 30 пољопривредних произвођача. Наиме
захтјеве за овај вид подстицаја поднио је већи број
пољопривредних произвођача, међутим одбијени
су сви пољопривредни произвођачи који су имали
дуговања према министарству од раније.
Општинска служба за пољопривреду
извршила је расподјелу регресираног минералног гнојива. Дана 10.04.2012. године, обавила
преузимање уговора и отпремница за додјелу
регресираног минералног ђубрива од ЈП “Робне
резерве РС” а.д. Бања Лука за општину Рибник
и општину Дринић и извршила обавјештавање
пољопривредних произвођача, а складиштар је
истог дана преузео НПК 9:15:15 у количини од: 19
375 кг за општину Рибник и НПК 9:15:15 у количини
од: 1 950 кг за општину Дринић, те је извршена
расподјела цјелокупне количине минералног гнојива
пољопривредним произвођачима у току истог дана.
Дана 24.05.2012. године ЈП “Робне резерве РС” а.д.
Бања Лука испоручило је минерално гнојиво за
општину Рибник НПК 8:26:26 у количини од 875
кг, а тог истог дана извршена је расподјела гнојива
пољопривредним произвођачима у количини од 500
кг, а један пољопривредни произвођач је одустао од
одобреног минералног гнојива у количини од 375 кг.
Правилником о условима и начину
остваривања новчених подстицаја за развој
пољопривреде и села РС за 2013. годину (“Службени
гласник РС” број: 19/13) предочене су републичке
подстицајне мјере за развој пољопривреде и села
у текућој години.
Како би пољопривредним
произвођачима олакшали прољетну сјетву/садњу у
2013. години републичким Правилником је наложено
следеће: Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде и Агенција за аграрна плаћања,
задужени су да изврше обрачун и плаћање додатног
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износа регреса за преузето регресирано минерално
NPK ђубриво, дистрибуисано за потребе прољећне
сјетве у 2012. години. Ово значи да ће, умјесто
предвиђених 25 % Министарство регресирати
набавку минералног ђубрива у прошлогодишњој
прољећној сјетви са 35%. За регресирање
минералног ђубрива набављеног и дистрибуираног
пољопривредницима за прошлогодишњу прољећну
сјетву, Министарство пољопривреде, са повећањем
регреса за додатних 10% умјесто 4.800.799 КМ,
укупно ће да издвоји 6.692.381,25 КМ. Рок за плаћање
дуга корисницима који су преузели регресирано
минерално NPK ђубриво, дистрибуирано за потребе
прољећне сјетве у 2012. години је 01.10.2013. године.
Уколико се не би извршило додатно продужење
рока за плаћање наведених обавеза, процјена је
да би се сјетвене површине у прољећној сјетви у
2013. години драматично смањиле, што би довело
до наглог пада производње ратарских култура
(првенствено кукуруза), након чега би се, усљед
несташице сточне хране, нагло смањио сточни
фонд и угрозила прехрамбена сигурност Републике
Српске. Закључком Владе РС, Јавно предузеће
Робне резерве Републике Српске а.д. Бања Лука,
задужено је да продужи рок за плаћање обавеза
корисницима подстицајних средстава по основу
преузетог регресираног минералног NPK ђубрива,
дистрибуираног за потребе прољећне и јесење сјетве у
2012. години, до 01.10.2013. године. Такође се задужује
Јавно предузеће Робне резерве Републике Српске а.д.
Бања Лука да достави кориговане, умањене, фактуре
свим корисницима који су преузели регресирано
минерално NPK ђубриво, дистрибуирано за потребе
прољећне сјетве у 2012. години, са роком плаћања до
01.10.2013. године.
Правилником о условима и начину
остваривања новчених подстицаја за развој
пољопривреде и села РС за 2013. годину нису
предвиђене подстицајне мјере: регресирање
вјештачког ђубрива и регресирање горива
за
прољетну сјетву/садњу у 2013. години.
Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Српске потписало је
Споразуме о сарадњи са сљедећим банкама: Балкан
инвестмент банка, Бобар банка, Уникредит банка АД
Бањалука, НЛБ Развојна банка, Комерцијална банка,
Нова банка. На овај начин пружена је могућност да
пољопривредни произвођачи, на основу Уговора о
продаји или уступању потраживања, потписаног
са банком, уз плаћање одређеног износа камате,
могу да добију од банака краткорочну позајмицу
која важи до тренутка плаћања подстицајних
мјера из буџета Министарства. Наглашавамо да се
исплата подстицајних средстава која Министарство
дугује пољопривредним произвођачима, може
вршити посредством банака, искључиво, на захтјев
корисника подстицајних средстава. Корисници нису
у обавези да узму позајмицу ако то не желе тј. могу
да чекају редовну исплату од стране Министарства,
односно, Агенције за аграрна плаћања.
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На 2. сједници Влада Републике Српске
једногласно је донијела закључак да ће се, до краја
марта, изнаћи начин за испуњавање обавеза према
пољопривредницима, које се односе на дуговања из
2012. године у износу од 28 милиона КМ. Цијенећи
да ће то бити веома важно за пољопривредне
произвођаче и да ова дуговања треба сада да буду
у функцији производње, Влада је одлучила да се
приоритетно усмјери на испуњавање ове обавезе.
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске је на основу члана
59. став 4. Закона о пољопривредном земљишту
(“Службени гласник РС” број: 93/06, 86/07, 14/10,
5/12) донијело Правилник о поступку давања у
закуп пољопривредног земљишта у својини РС
(“Службени гласник РС” број: 47/12) и на основу
члана 48а. Став 3. Закона о пољопривредним
задругама РС (“Службени гласник РС” број: 73/08
и 106/09) донијело Правилник о условима и начину
давања у закуп непокретности пољопривредним
задругама (“Службени гласник РС” број: 123/10), а у
наредном периоду остаје нам да процјенимо какав
ће се утицај остварити провођењем донешених
нармативно-правних аката
са аспекта повећања
сјетвених/садних површина.
Менаџмент општине Рибник у циљу
унапређења
пољопривредне
производње
је
расподјелом буџетских средстава за 2013. годину
повећао улагања у пољопривредну производњу у
односу на претходну годину, односно средстава
на позицији: Остали текући грантови - грантови
у пољопривреди, повећана су са 25 000 КМ на
70 000 КМ, а улагања намјењена за набавку
пољопривредних средстава и опреме су остала и
за 2013. годину непромјењена и износе 30 000 КМ.
Утрошак горе наведених намјенских средстава за
пољопривреду вршиће се сходно Плану подстицаја
за пољопривреду. Очекујемо да ће повећање улагања
средстава за пољопривреду имати позитиван утицај
на пољопривредну производњу и у смислу остварења
Плана сјетве / садње за 2013. годину на подручју
општине Рибник.
На подручју општине већ низ година
егзистирају проблеми везани за дистрибуцију
сјетвеног/садног репроматеријала и средстава
за заштиту, јер на територији општине нема
регистрованих пољопривредних апотека које
би вршиле промет репродукционог материјала.
Пољопривредни произвођачи приликом куповине
репро-материјала ускраћени су за адекватна стручна
упутства и савјете што се негативно одражава
на сјетву. Најчешће неправилном употребом
сјеменског материјала, вјештачког ђубрива и
средстава за заштиту биља долази до значајног
умањења квалитета и квантитета приноса, проблем
ствара и продаја сјеменског/садног материјала без
декларација што нас наводи на опрез јер квалитет
сјеменског материјала је неспорно један од основних
фактора за добар и квлитетан принос.
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Повећање приноса на засијаним површи-нама могуће
је остварити уколико се промет и продаја репроматеријала доведе на један виши ниво, прије свега
сталном контролом квалитета сјеменског материјала
и средстава за заштиту биља, али и запошљавањем
стручних
лица
која
би
пољопривредним
произвођачима могла дати квалитетне савјете о
правилној употреби репроматеријала за сјетву.
Битну улогу у интензификацији пољопривредне
производње и повећавању приноса са сјетвених
површина има и употреба савремене механизације,
примјена нових технологија узгоја биљних култура,
увођење система за наводњавање земљишта и
адекватно кориштење средстава за заштиту биља.
Анализом тржишта утврђено је да су цијене
репроматеријала за прољетну сјетву веће за 15 %
у односу на прошлу годину у којој мјери ће се то
одразити на квалитет сјетве видјећемо у наредном
периоду. На подручију општине Рибник прољетна
сјетва/садња још није почела, међутим припреме за
реализацију прољетне сјетве у 2013. години су у току.
Очекујемо да ће у 2013. години прољетна сјетва/
садња почети у оптималним роковима. Динамика
реализације и квалитет планиране прољетне сјетве/
садње у 2013. години у највећој мјери зависи од:
цијене репро-материјала за прољетну сјетву и агроеколошких услова.
_____________________________________
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), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за награде и јубилеје
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
1.380,00 КМ на име обиљежавања осмог марта „Дана
Жена“. Одобрена средства дозначити на текуће
рачуне запослених жена у административној служби
општине Рибник.
Расходе по овом основу књижити на позицију
411232- расходи за јубиларне награде.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-633-4 /13	
Дана: 07.03.2013. год.

Начелник Општине
Горан Савић, дипл.ек.

_____________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број: 37/12), Статута општине Рибник, („Службени
гласник општине Рибник“, број: 14/05), Начелник
општине, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова првостепене комисије
Члан 1.
Овим Рјешењем се именује првостепена
комисија за утврђивање способности лица у поступку
остваривања и утврђивање функционалног стања
корисника, у саставу:
Стални чланови:
1. Ђуза Радомир - Примариус Мр. сци. Др
специјалиста медицине рада до 				
едукације са породичном медицином,
2. Јовановић Маја -дипломирани психолог,
3. Рољић Мирела -дипломирани дефектолог
логопед,
Повремени чланови:
а) Зависно од врсте потребе биће именован
посебним рјешењем
б) Кнежевић Нада - социјални радник.
Члан 2.
Сваки члан комисије појединачно врши
оцјену користећи расположиву документацију,
методе и технике своје струке и даје свој писмени
налаз и мишљење. Након појединачне оцјене и по
завршеној обради медицинске и друге документације,
Комисија даје налаз и мишљење на састанку у пуном
саставу. Налаз, оцјену и мишљење потписују сви
чланови Комисије.
Члан 3.
У поступку оцјењивања Комисија примјењује
одредбе Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број: 37/12) и Правилника о утврђивању

способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите и утврђивања функционалног
стања корисника.
Члан 4.
Посебним закључком Начелника општине,
утврдиће се висина средстава за рад Комисије и
накнада њеним члановима која ће се обезбједити у
буџету општине.
Члан 5.
Рјешење ступа на снагу даном доношења
истог, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Рибник“.
Број: 01-533-14/13	
Датум: 20.02.2013. год.	

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек

_____________________________________
На основу члана 43. став 1. алинеја 11.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05) и
члана 19. став 3 Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник РС” бр. 68/07, 109/12) и члана
55. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ број 14/05,) Начелник општине
Рибник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измјенама и
допунама Статута
ЈУ”Културни ценатар Рибник” Г Рибник
I Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и
допунама Статута ЈУ”Културни центар Рибник” Г
Рибник бр. 01/1-16/13 од 12.03.2013. год.
II Одлука о
измјенама и допунама Статута
ЈУ”Културни центар Рибник” Г Рибник бр. 01/116/13 од 12.03.2013. год. у прилогу је и чини саставни
дио овог Рјешења.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”
Број:01-02-5-1/13
Датум: 19.03.2013. год.	

Начелник општине:
Горан Савић, дипл.ек

_____________________________________
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ОПШТИНА РИБНИК						
Одјељење за привреду и финансије						
Одсјек за развој						
Број: 04-404-13-4/13						
Дана:15.03.2013. год.						
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА – ИНТЕГРАЛНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ
Ред. број

Предмет јавних
набавки

Конто

Начелник

Одј. за
привр.

1

Набавка огревног
дрвета

412215

2

Услуге превоза робе

412241

4100.00

3

Административни
и компјутерски
материјал

412311

5000.00

4

Одржавање зграде

5

Одј. за
општу
упр.
9000.00

Покрет. поступка

Пријед. поступка

Август

Директни споразум

По потреби

Директни споразум

11700.00

Јун

412510

5000.00

По потреби

Директни споразум

Одржавање
аутомобила

412531

3000.00

По потреби

Директни споразум

6

Одржавање локалних
путева

412591

46000.00

Април

Конк.захтјев без објаве

7

Погонско гориво за
службене аутомобиле

412632

10000.00

Јануар

Конк.захтјев без објаве

8

Осигурање имовине

412723

2500.00

Фебруар

Директни споразум

9

Осигурање радника

412725

1500.00

Фебруар

Директни споразум

10

Услуге штампања,
граф.обраде и увезив.

412731

3000.00

Јануар

Директни споразум

11

Услуге објављивања

412732

4000.00

По потреби

Директни споразум

12

Услуге информисања
и медија

412739

Фебруар

Директни споразум

13

Зимско одрж.
локалних путева

412812

19500.00

Јануар

14

Регистрација
службених
аутомобила

412973

2240.00

По истеку регист.

Директни споразум

15

Елементарне непогоде

412999

10000.00

По потреби

Директни споразум

16

Издаци за изградњу и
прибављање објеката,
саобраћ. И других
објеката

511100

540428.00

По одлукама

Отворени поступак

17

Набавка постројења и
опреме

511300

По одлукама

Конк. захтјев без објаве

18

Набавка сред.за
пољопривре.

511312

По одлукама

Конк. захтјев без објаве

19

Опремање цивилне
заштите

511373

5000.00

По одлукама

Директни споразум

20

Набавка опреме за КП
“РИБНИК” а.д.

511375

20000.00

Април/мај

Конк. захтјев без објаве

21

Пројектовање

511718

40000.00

По потреби

Конк. захтјев без објаве

У К У П Н О:
794968.00

13000.00

10000.00
30000.00

628428.00

120840.00

Конк.захтјев без објаве

Конк.захтј. без објаве

45700.00

													
ССС за мала и средња
предузећа и јавне набавке
		
Стево Врачар, дипл. ецц.
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