СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 9/2012, Година XIII, Датум: 10. децембар 2012. године

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 6. и 7. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник, на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору радног предсједништва
конститутивне сједнице Скупштине општине
I
У радно предсједништво конститутивне
сједнице Скупштине општине Рибник
изабрани су:
1.Момчило Тодоровић, одборник са листе
СНСД, предсједник
2.Слободан Антонић, одборник са листе
СДС, члан
3.Љубо Тепић, одборник са листе ДНС,члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”

Број: 02-111-11/12
Датум: 30.11.2012. год.

Предсједник СО
из предходног сазива:
проф. Симић Љубан

____________________________________
На основу члана 37. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“,
бр. 14/05) члана 7. и 45. Пословника СО Рибник (
“Службени гласник општине Рибник” бр. 16/05),
Скупштина општине Рибник, на конститутивној
сједници одржаној дана 28.11.2012 год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Мандатно- имунитетске комисије
I
У Мандатно-имунитетску комисију Скупштине општине Рибник изабрани су:
1.Малеш Жељко, предсједник
2.Бавељић Славко, члан
3.Станишић Милан,члан

II
Мандатно-имунитетска
комисија има
права и обавезе утврђене Законом, Статутом и
Пословником СО Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
							

Предсједник радног
Број: 02-111-30/12 
предсједништва:
Датум: 28.11.2012. год.	
Момчило Тодоровић
____________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05) члана 7. и 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
на конститутивној сједници одржаној 28.11.2012.
године, након разматрања Извјештаја Манадатноимунитетске комисије о овјери и верификацији
мандата новоизабраним одборницима донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај Манадатно- имунитетске
комсије о овјери и верификацији мандата
новоизабраним одборницима Скупштине општине
Рибник.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник”

Број: 02-022-25/12
Датум:28.11.2012. год.	

Предсједник радног
предсједништва:
Момчило Тодоровић

____________________________________
На основу члана 7. Пословника СО Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.
16/05), а након разматрања извјештаја Мандатно-
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имунитетске комисије, Скупштина општине Рибник
је, на конститутивној сједници, одржаној 28.11.2012..
године донијела:
О Д Л У К У
о верификацији мандата одборницима
Скупштине општине Рибник

На основу члана 37. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“,
бр. 14/05) члана 7. и 46. Пословника СО Рибник (
“Службени гласник општине Рибник” бр. 16/05),
Скупштина општине Рибник, на конститутивној
сједници одржаној дана 28.11.2012. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Комисије за избор и именовање

Члан 1.
Верификују се мандати одборницима Скупштине општине Рибник који су им додјељени као
кандидатима на листи:

I
У Комисију за избор и именовање Скупштине општине Рибник изабрани су:
1.Тодоровић Момчило, предсједник
2.Стојановић Маринко, члан
3.Барјакатревић Душан,члан
4.Караћ Драган, члан
5.Стојаковић Никола, члан

Савез независних социјалдемократа
Милорад Додик

1.Бањац Раденко		
2.Барјактаревић Душан				
3.Галић Свето
II
Комисија за избор и именовање има права и
4.Караћ Небојша				
обавезе утврђене Законом, Статутом и Пословником
5.Тодоровић Момчило			
СО Рибник.
6.Топаловић Младенко			
7.Бавељић Славко				
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
				
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
				
Рибник”.
Српска демократска странка
	
Предсједник радног
1.Малеш Жељко			
Број: 02-111-32/12
предсједништва
2.Антонић Слободан			
Датум: 28.11.2012. год.	
Момчило Тодоровић
3.Караћ Драган
4.Гајић Неђо			
____________________________________
Демократски народни савез
1.Станишић Милан
2.Тепић Љубо
3.Пролић Стево
4.Јерковић Миле
Социјалистичка партија
1. Стојановић Маринко
Демократска партија

На основу члана 30. алинеја 19. и члана 38.
Закона о локалној самуправи (“Службени гласник
РС” бр. 101/04; 42/05 и 118/05), члана 5. и 9. Закона
о статусу функционера јединице локалне самоуправе
( “Службени гласник РС бр. 96/05) члана 37. и 39.
Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, бр. 14/05) члана 7. Пословника
СО Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник, на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника Скупштине општине
Рибник

1. Стојаковић Никола
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“
				
			
Предсједник радног
Број: 02-022-24/12
предсједништва:
Датум: 28.11.2012. год.	
Момчило Тодоровић
____________________________________

I
За предсједника Скупштине општине
Рибник, на временски период трајања мандата
скупштине изабран је Караћ Небојша.
II
Предсједник СО своју функцију обавља
професионално са статусом запосленог лица на
основу рјешења Комисије за избор и именовање,
а права и дужности остварује у складу са Законом,
Статутом и Пословником СО Рибник.
III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења

децембар 2012.
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и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 37. Статута општине прописано је да
скупштина општине бира предсједника скупштине.
Чланом 39.Статута прописано је да
“Скупштина општине има предсједника и
потпредсједника који се бирају на конститутивној
сједници скупштине општине и реда одборника на
временски период трајања мандата скупштине” те
да “Предсједник скупштине своју функцију обавља
професионално”
Чланом 7. Пословника СО прописано
је да се избор предсједника скупштине врши на
конститутивној сједници.
Чланом 9. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе прописано је да
функционер своју дужност обавља са сатусом
запосленог лица по основу рјешења о радном односу
које на основу члана 5. истог закона доноси Комисија
за избор и именовање.
Примјеном наведених законских одредби
одлучено је 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: 02-111-31/12
Датум: 28.11.2012. год.

Предсједник радног
предсједништва:
Момчило Тодоровић

____________________________________
На основу члана 30. алинеја 19. и члана 38. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 26. и 27.
Закона о статусу функционера јединице локалне
самууправе (“Службени гласник Републике Српске”
бр 96/05) члана 37. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 14/05)
Скупштина општине Рибник, на конститутивној
сједници одржаној дана 28.11.2012. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
Скупштине општине Рибник
I
Симић Љубан се са даном 28.11.2012. год.
разрјешава дужности предсједника Скупштине
општине Рибник, због истека мандата.
II
По престанку финкције именовани из
предходне тачке остварује права у складу са Законом
о статусу функционера јединице локалне самоуправе,
Законом о локалној самоуправи, Законом о радним

односима у државним органима , Законом о раду
и колективним уговорима, о чему рјешење доноси
надлежни орган.
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:
Одлуком СО бр. 02-02-3/12 од 12.04.2012. год.
Симић Љубан изабран је за предсједника СО Рибник
на временски период трајања мандата Скупштине
општине Рибник.
Како је мандат СО престао то је и
досадашњем предсједнику СО престаје дужност због
истека мандата.
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 37. Статута општине прописано је да
скупштина општине разрјешава
предсједника
скупштине.
Чланом 27. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе прописано је да
функционеру јединице локалне самоуправе функција
престаје истеком мандата, док на основу члана 26.
истог закона по престанку функције права из радног
односа именовани остварује у складу са законима
из тачке два овог рјешења о чему рјешење доноси
надлежни орган.
Примјеном наведених законских одредби
одлучено је 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: 02-111-9/12	
Предсједник СО
Датум: 30.11.2012. год		 Небојша Караћ
____________________________________
						
На основу члана 30. алинеја 19. Закона о
локалној самуправи (“Службени гласник РС” бр.
101/04; 42/05 и 118/05), члана 37. и 39. став 1. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 14/05) члана 7. и 23. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник, на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору потпредсједника Скупштине општине
Рибник
I
За потпредсједника Скупштине општине
Рибник, на временски период трајања мандата
скупштине изабран је Антонић Слободан.
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II
Потпредсједник СО своју функцију обавља
волонтерски, а права и дужности остварује у складу
са Законом, Статутом и Пословником СО Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Образложење
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 37. Статута општине прописано је
да скупштина општине бира потпредсједника
скупштине.
Чланом 39. став 1. Статута прописано
је да “Скупштина општине има предсједника и
потпредсједника који се бирају на конститутивној
сједници скупштине општине и реда одборника на
временски период трајања мандата скупштине”
Чланом 7. Пословника СО прописано је
да се избор потпредсједника скупштине врши на
конститутивној сједници, док члан 23. Пословника
прописује да “Потпредсједник СО своју функцију
обавља волонтерски”
Примјеном наведених законских одредби
одлучено је 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: 02-111-10/12	
Предсједник СО
Датум: 30.11.2012. год.		 Небојша Караћ
____________________________________
На основу члана 30. алинеја 19. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 27. Закона о
статусу функционера јединице локалне самууправе
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 96/05)
члана 37. и 39. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр. 14/05) Скупштина
општине Рибник, на конститутивној сједници
одржаној дана 28.11.2012. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу потпредсједника
Скупштине општине Рибник
I
Тепић Љубо се са даном 28.11.2012. год.
разрјешава дужности потпредсједника Скупштине
општине Рибник, због истека мандата.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком СО бр.02-02-5/12 од 12.04.2012.
год. Тепић Љубо изабран је за потпредсједника
СО Рибник на временски период трајања мандата
Скупштине општине Рибник, те је утврђено да своју
функцију обавља волонтерски.
Како је мандат СО престао то досадашњем
потпредсједнику СО престаје дужност због истека
мандата.
Чланом 27. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе прописано је да
функционеру јединице локалне самоуправе функција
престаје истеком мандата, док је чланом 30. Закона
о локалној самуправи и чланом 37. Статута општине
прописано да скупштина општине разрјешава
потпредсједника скупштине.
Примјеном наведених законских одредби
одлучено је 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: 02-111-12/12
Датум: 28.11.2012. год

Предсједник СО
Небојша Караћ

____________________________________
На основу члана 30. и 35. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05),члана 37. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 14/05) Скупштина општине Рибник, на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника Одјељења
за општу управу
I
Мр Душко Дакић се са даном 28.11.2012. год.
разрјешава дужности начелника Одјељења за општу
управу због истека мандата на који је именован.
II
Именовани из тачке I овог рјешења права по
основу радног односа након разрјешења остварује у
складу са Законом, а на основу рјешења надлежног
органа.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.

децембар 2012.
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О б ра з л о ж е њ е

О б р а з л о ж е њ е:

Одлуком СО Рибник бр. 02-111-1-2/09.
од 05.03.2009.год. Дакић Душко је именован за
начелника Одјељења за општу управу на вријеме
трајања мандата скупштине општине, што је и
прописано чланом 35. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске бр. 101/04;
42/05; 118/05).
Како је мандат скупштине општине
предходног сазива истекао, то је потребно утврдити
и престанак мандата начелника одјељења.
Обзиром да према члану 111. Закона о
локалној самоуправи начелник одјељења има сатус
општинског службеника, то права по основу радног
односа након разрјешења именовани остварује
на основу овог и других релевантних закона и
колективног уговора, а о чему рјешењем одлучује
Начелник општине.
Узимајући у обзир горе наведено одлучено је као у
диспозитиву.

На конститутивној сједници СО Рибник
одржаној 28.11.2012.год. разрјешен је дужности
начелник Одјељења за општу управу због истека
мандата, те је потребно именовати вршиоца
дужности овог одјељења.
Обзиром да се према Закону о локалној
самоуправи радно мјесто Начелника одјељења
попуњава путем јавног конкурса именовање
вршиоца дужности се врши до окончања поступка
јавне конкуренције.
Како је чланом 35. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05), прописано да Скупштина
општине именује начелнике одјељења, а 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 то је ваљало одлучити као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку.
Против овог рјешења не може се уложити жалба али
се може покрениту управни спор пред Окружним
судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 02-111-13/12	
Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. год.		 Небојша Караћ
____________________________________
На основу члана 30. и 35. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05),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,на конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења
за општу управу
I
Мр Душко Дакић се именује за вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу управу.

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: 02-111-14/12		
Датум: 28.11.2012. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

____________________________________
На основу члана 30. и 35. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 37. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 14/05) Скупштина општине Рибник, на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника Одјељења
за привреду, финансије и друштвене дјелатности
I
Галић Радмила се са даном 28.11.2012.
год. разрјешава дужности начелника Одјељења за
привреду, финансије и друштвене дјелатности због
истека мандата на који је именована.

II
Послове из тачке I овог рјешења именовани
ће обављати до избора начелника Одјељења у
поступку јавне конкуренције у складу са Законом.

II
Именована из тачке I овог рјешења права по
основу радног односа након разрјешења остварује у
складу са Законом, а на основу рјешења надлежног
органа.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
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Образложење

О б р а з л о ж е њ е:

Одлуком СО Рибник бр. 02-111-1-3/09
од 05.03.2009.год. Галић Радмила је именована за
начелника Одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности на вријеме трајања мандата
скупштине општине што је и прописано чланом 35.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05).
Како је мандат скупштине општине предходног сазива истекао, то је потребно утврдити и
престанак мандата начелника одјељења.
Обзиром да према члану 111. Закона о
локалној самоуправи начелник одјељења има сатус
општинског службеника, то права по основу радног
односа након разрјешења именована остварује
на основу овог и других релевантних закона и
колективног уговора, а о чему рјешењем одлучује
Начелник општине.
Узимајући у обзир горе наведено одлучено је као у
диспозитиву.

На конститутивној сједници СО Рибник
одржаној 28.11.2012.год. разрјешен је дужности
начелник Одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности због истека мандата.
Одлуком о организовању Администартивне
службе општине Рибник бр.01-111-2/12 од
19.11.2012. год. утвђено је да је Администартивна
служба општине организована кроз три одјељења :
Одјељење за општу управу, Одјељење за привреду и
финансије и Одјељење за друштвене дјелатности.
Истеком мандата скупштине предходног сазива
истиче и мандата начелник одјељења, па је потребно
именовати вршиоце дужности одјељења.
Обзиром да се према Закону о локалној
самоуправи радно мјесто Начелника одјељења
попуњава путем јавног конкурса именовање
вршиоца дужности се врши до окончања поступка
јавне конкуренције.
Како је чланом 35. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05), прописано да Скупштина
општине именује начелнике одјељења, а 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, то је ваљало одлучити као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку.
Против овог рјешења не може се уложити жалба али
се може покрениту управни спор пред Окружним
судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 02-111-15/12
Датум: 28.11.2012. год

Предсједник СО
Небојша Караћ

____________________________________
На основу члана 30. и 35. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05), 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,на
конститутивној сједници
одржаној дана 28.11.2012.год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења
за привреду и финансије
I
Калабић Рајко се именује за вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду и
финансије.
II
Послове из тачке I овог рјешења именовани
ће обављати до избора начелника Одјељења у
поступку јавне конкуренције у складу са Законом.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
						

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: 02-111-16/12		
Датум: 28.11.2012. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

____________________________________
На основу члана 30. и 35. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05), 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, на конститутивној сједници
одржаној дана 28.11.2012. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења
за друштвене дјелатности
I
Миле Врачар се именује за вршиоца
дужности начелника Одјељења за друштвене
дјелатности.
II

Послове из тачке I овог рјешења именовани

децембар 2012.

ће обављати до избора начелника Одјељења у
поступку јавне конкуренције у складу са Законом.
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 конститутивној сједници СО Рибник
одржаној 28.11.2012.год. разрјешен је дужности
Начелник одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности због истека мандата
Одлуком о организовању Администартивне
службе општине Рибник бр.01-111-2/12 од
19.11.2012. год. утвђено је да је Администартивна
служба општине организована кроз три одјељења :
Одјељење за општу управу, Одјељење за привреду и
финансије и Одјељење за друштвене дјелатности.
Истеком мандата скупштине предходног сазива
истиче и мандата начелник одјељења, па је потребно
је именовати вршиоце дужности одјељења.
Обзиром да се према Закону о локалној
самоуправи радно мјесто Начелника одјељења
попуњава путем јавног конкурса именовање вршиоца дужности се врши до окончања поступка јавне
конкуренције.
Како је чланом 35. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05), прописано да Скупштина
општине именује начелнике одјељења, а 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 то је ваљало одлучити 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: 02-111-17/12

Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. год.		 Небојша Караћ
____________________________________
На основу члана 30. и 34. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 37. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 14/05) Скупштина општине Рибник, на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу секретара Скупштине општине
I
Горана Зељкић се са даном 28.11.2012. год.
разрјешава дужности секретара Скупштине општине
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због истека мандата на који је именована.
II
Именована из тачке I овог рјешења права по
основу радног односа након разрјешења остварује у
складу са Законом, а на основу рјешења надлежног
органа.
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:
Одлуком СО Рибник бр.02-111-17/09/10
Горана Зељкић је 03.02.2010.год. именована за
секретара Скупштине општине, на вријеме трајања
мандата скупштине општине што је и прописано
чланом 34. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05).
Како је мандат скупштине општине
предходног сазива истекао, то је потребно утврдити
и престанак мандата секретара СО.
Обзиром да према члану 111. Закона о
локалној самоуправи секретар СО има сатус
општинског службеника, то права по основу радног
односа након разрјешења именована остварује
на основу овог и других релевантних закона и
колективног уговора, а о чему рјешењем одлучује
Начелник општине.
Узимајући у обзир горе наведено одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се уложити жалба али
се може покрениту управни спор пред Окружним
судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 02-111-18/12	
Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. год.		 Небојша Караћ
____________________________________
На основу члана 30. и 34. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 4. став 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 конститутивној
сједници одржаној дана 28.11.2012. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
секретара Скупштине општине
I
Горана Зељкић, дипл.правник се именује за
вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Рибник.
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II
Послове из тачке I овог рјешења именована
ће обављати до избора секретара Скупштине
општине у поступку јавне конкуренције у складу са
Законом.

Законом о локалној самоуправи, Законом о радним
односима у државним органима , Законом о раду
и колективним уговорима, о чему рјешење доноси
надлежни орган.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику 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:

О б р а з л о ж е њ е:

На конститутивној сједници СО Рибник
одржаној 28.11.2012.год. разрјешен је дужности
секретар Скупштине општине због истека мандата,
те је потребно именовати вршиоца дужности до
избора секретара скупштине општине.
Обзиром да се према Закону о локалној
самоуправи радно мјесто секретара СО попуњава
путем јавног конкурса именовање вршиоца дужности
се врши до окончања поступка јавне конкуренције.
Како је чланом 34. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05), прописано да Скупштина
општине именује секретара скупштине, а 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, одлучено је као у диспозитиву.

Одлуком СО бр. 02-111-1/08 од 01.12.2008.
год. Стеван Јовичић је изабран за замјеника
Начелника општине Рибник на временски период
трајања мандата Скупштине општине.
Чланом 41. Закона о локалној самоуправи
прописано је да мандат замјеника начелника траје
до краја мандата начелника општине односно
скупштине општине.
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 37. Статута општине прописано је да
скупштина општине, бира и разрјешава између
осталих и замјеника начелника.
Чланом 27. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе прописано је да
функционеру јединице локалне самоуправе функција
престаје истеком мандата, док на основу члана 26.
истог закона по престанку функције права из радног
односа именовани остварује у складу са законима
из тачке два овог рјешења о чему рјешење доноси
надлежни орган.
Примјеном наведених законских одредби
одлучено је 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: 02-111-19/12
Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. год.
 Небојша Караћ
____________________________________
На основу члана 30. и 41. Закона о локалној
самоуправи(“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05), члана 27. Закона о
статусу функционера јединице локалне самууправе
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 96/05)
члана 37. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр. 14/05) Скупштина
општине Рибник, на конститутивној сједници
одржаној дана 28.11.2012. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу замјеника Начелника општине
Рибник
I
Јовичић Стеван се са даном 28.11.2012. год.
разрјешава дужности замјеника Начелника општине
Рибник, због истека мандата.
II
По престанку финкције именовани из
предходне тачке остварује права у складу са Законом
о статусу функционера јединице локалне самоуправе,

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: 02-111-20/12	
Датум: 28.11.2012. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

____________________________________
На основу члана 30. и 41. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 101/04, 42/05
и 118/05), члана 6. и 9. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе ( “Службени гласник
РС бр. 96/05) члана 37. и 58. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05)
Скупштина општине Рибник, на конститутивној
сједници одржаној дана 28.11.2012. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору замјеника Начелника општине Рибник
I
За замјеника Начелника општине Рибник,
на временски период трајања мандата скупштине
општине изабран је др Бабић Бранко.

децембар 2012.

II
Замјеник Начелника општине своју функцију обавља професионално, са статусом запосленог
лица на основу рјешења Начелника општине, а права
и дужности остварује у складу са Законом, Статутом
и Пословником СО 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:
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4.Зељкић Горана, члан
5.Тодоровић Миланко, члан
II
Законодавни одбор има права и обавезе
утврђене Законом, Статутом и Пословником СО
Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.

Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 37. Статута општине прописано је да
скупштина општине између осталог бира и замјеника
начелника.
Чланом 41. Закона о локалној самоуправи
и чланом 58. Статута општине прописано је да
“Замјеника начелника бира скупштина општине
на приједлог начелника, у поступку предвиђеном
за избор предсједника СО утврђен Статутом и
Пословником”.
Чланом 9. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе прописано је да
функционер своју дужност обавља са статусом
запосленог лица по основу рјешења о радном односу
које на основу члана 6. истог закона за замјеника
начелника доноси Начелник општине.
Примјеном наведених законских одредби
одлучено је као у диспозитиву.

Број: 02-111-28/12	
Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. год.		 Небојша Караћ

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.

I
У Одбор за награде и признања Скупштине
општине Рибник изабрани су:

Број:02-111-8 /12	
Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. 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
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Законодавног одбора
I
У Законодавни одбор Скупштине општине
Рибник изабрани су:
1.Раденко Бањац , предсједник
2.Малеш Жељко, замјеник предсједника
3.Стојаковић Никола, члан

____________________________________
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 49. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник,
на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за награде и признања

1.Галић Свето, предсједник
2.Гајић Неђо , члан
3.Стојановић Маринко, члан
II
Одбор за награде и признања има права и
обавезе утврђене Законом, Статутом и Пословником
СО Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број:02-111-21/12		 Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. 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 50. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник,
на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
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РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за финансије и буџет
I
У Одбор за финансије и буџет Скупштине
општине Рибник изабрани су:
1.Антонић Слободан , предсједник
2.Бањац Раденко, члан
3.Топаловић Младенко, члан
II
Одбор за финансије и буџет има права и
обавезе утврђене Законом, Статутом и Пословником
СО Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-111-29/12		
Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. 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 51. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник,
на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за заштиту људских права,
представке и притужбе грађана
I
У Одбор за заштиту људских права, представке и притужбе грађана Скупштине општине
Рибник изабрани су:
1.Стојановић Маринко, предсједник
2.Барјактаревић Душан, члан
3.Гајић Неђо, члан
4.Тодоровић Момчило,члан
5.Антонић Слободан, члан
II
Одбор за заштиту људских права, представке
и притужбе грађана има права и обавезе утврђене
Законом, Статутом и Пословником СО Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-111-22/12	
Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. год.		 Небојша Караћ
____________________________________

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

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 52. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник,
на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за равноправност полова
I
У Одбор за равноправност полова Скупштине општине Рибник изабрани су:
1.Гајић Неђо, предсједник
2.Бавељић Славко, члан
3.Јерковић Миле, члан
II
Одбор за равноправност полова има права и
обавезе утврђене Законом, Статутом и Пословником
СО Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-111-23/12

Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. 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 53. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник,
на
конститутивној сједници одржаној дана 28.1.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за сарадњу са градовима,
општинама и мјесним заједницама
I
У Одбор за сарадњу са градовима, општинама
и мјесним заједницама Скупштине општине Рибник
изабрани су:
1.Барјактаревић Душан, предсједник
2.Караћ Драган, члан
3.Станишић Милан, члан
4.Јокић Лазар,члан
5.Ђукић Станко, члан
II
Одбор за сарадњу са градовима, општинама
и мјесним заједницама има права и обавезе утврђене
Законом, Статутом и Пословником СО Рибник.

децембар 2012.
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-111-24/12	
Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. 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 54. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник,
на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за вјерска питања
I
У Одбор за вјерска питања Скупштине
општине Рибник изабрани су:
1.Бавељић Славко, предсједник
2.Караћ Драган, члан
3.Пролић Стево, члан
II
Одбор за вјерска питања има права и
обавезе утврђене Законом, Статутом и Пословником
СО Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-111-25/12	
Датум: 28.11.2012. год.



Предсједник СО
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 55. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник, на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за питања младих
и заштиту животне средине
I
У Одбор за питања младих и заштиту
животне средине Скупштине општине Рибник

изабрани су:
1.Малеш Жељко, предсједник
2.Јерковић Миле, члан
3.Берић Миља, члан
4.Јањић Лазар, члан
5.Антонић Мирко, члан
6.Мацановић Јелена, члан
7.Милетић Мирко, члан
II
Одбор за питања младих и заштиту животне
средине има права и обавезе утврђене Законом,
Статутом и Пословником СО Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број:02-111-26/12
Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. 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 56. Пословника СО
Рибник ( “Службени гласник општине Рибник”
бр. 16/05), Скупштина општине Рибник,
на
конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2012.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за развој спорта, физичке
културе, културе , образовања и информисања
I
У Одбор за развој спорта, физичке културе,
културе, образовања и информисања Скупштине
општине Рибник изабрани су:
1.Топаловић Младенко, предсједник
2.Гајић Неђо, члан
3.Тепић Љубо, члан
4.Савић Ивана, члан
5.Ступар Богдан,члан
6.Савановић Тања, члан
7.Тривешковић Крстан,члан
II
Одбор за развој спорта, физичке културе,
културе, образовања и информисања има права и
обавезе утврђене Законом, Статутом и Пословником
СО Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-111-27/12		
Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. год.		 Небојша Караћ
____________________________________
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На основу члана 37. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр.
14/05.) и члана 22. Породичног закона („Службени
гласник РС“ бр. 54/02) Скупштина општине Рибник
је на сједници одржаној 28.11.2012.године, донијела:
ОДЛУКУ
о именовању делегата за закључење брака
Члан 1.
Именује се одборник Скупштине општине
као делегат који присуствује закључењу брака у
Мјесним канцеларијама Општинске управе Рибник
и то:
1.У Мјесној канцеларији Врбљани:
- Караћ Драган
- Караћ Небојша
2.У Мјесној канцеларији Г. Рибник:
- Антонић Слободан
- Бањац Раденко
3.У Мјесној канцеларији Превија:
- Тодоровић Момчило
- Гајић Неђо
4.У Мјесној канцеларији Ситница:
-Малеш Жељко
-Бавељић Славко
Члан 2.

Рибник” бр. 9/04), Скупштина општине Рибник је
на конститутивној сједници одржаној 28.11.2012.
године донијела:
ОДЛУКУ
о именовању чланова Етичког одбора
Члан 1.
Овом одлуком врши се именовање чланова
Етичког одбора, као тијела које врши спровођење
одредби Кодекса понашања одборника Скупштине
општине Рибник.
Етички одбор, из става 1. овог члана је
састављен од 5 чланова, од којих су два одборници
СО-е, један представник невладиних организација,
један представник медија и један представник
грађана.
Члан 2.
За чланове Етичког одбора именују се:
1. Раденко Бањац
- одборник СО-е,
2. Гајић Неђо
- одборник СО-е,
3. Митровић Марија
- представник НВО,
4. Јокић Далиборка
- представник медија,
5. Давидовић Далиборка - представник грађана.
Чланови Етичког одбора ће између себе
изабрати предсједника одбора који мора бити један
од одборника.
Члан 3.

Када то захтјева ситуација, делагати из
једне мјесне канцеларије се могу расподјелити
да присуствују закључењу брака у другу мјесну
канцеларију.

Мандат чланова Етичког одбора траје до
краја мандата садашњег сазива Скупштине општине
Рибник.

Члан 3.

Члан 4.

За свој рад делегирани одборници из тачке
1. ове Одлуке , имају право на накнаду у висини
накнаде коју оставарују чланови сталних радних
тијела Скупштине општине Рибник.

Етички одбор је надлежан да:
-Разматра приговоре грађана, организација,
медија и других представника јавности,
-Даје мишљење о Етичности одређених
поступака изабраних представника,
-Извјештава Скупштину општине о ставовима Етичког одбора о појединим питањима,
-Обавјештава јавност о мишљењу Етичког
одбора,
-Разматра потребу промјене кодекса понашања одборника СО-е Рибник, и др.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“
Број: 02-022-22/12		 Предсједник СО
Датум: 28.11.2012. год.		
Небојша Караћ
____________________________________
На основу члана 37. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05) и
члана 21. Кодекса понашања одборника Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине

Члан 5.
Чланови Етичког одбора, за свој рад имају
право на накнаду у висини накнаде коју имају чланови
сталних радних тијела Скупштине општине.
Административне и техничке послове
за Етички одбор ће обављати Стручна служба
Скупштине општине.
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Број 9-2012 Страна 13

Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о избору и именовању чланова Етичког
одбора (“Службени гласник општине Рибник” бр.
2/09 и 3/11)
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“
							
Број: 02-022-23/12		
Предсједниик СО
Датум:28.11.2012.год.		 Небојша Караћ
____________________________________
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