СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 5/2013, Година XIV, Датум: 8. јул 2013. године

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 6. 7. и 8. Закона о
министaрским, владиним и другим именовањима
РС („Службени гласник РС“ бр. 41/03), члана 16. и 18.
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 и 2/13) Скупштина општине Рибник на IX
(деветој) сједници одржаној дана 27.06.2013. 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 критерији за
избор директора и три члана Управног одбора ЈУ“
Културни центар Рибник”.
Под критеријима 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 службена
било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу
државе или ентитета), као резултат дисциплинске
мјере на било ком нивоу власти 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 (VII степен) или виша
(VI степен) стручна спрема друштвеног 		
или природног смјера;
2. најмање 3 год. радног искуства у 		
траженом степену образовања ;
3. познавање дјелатности које обавља 		
Установа;
4. програм рада за мандатни период
Ц) Посебни услови за чланове Управног одбора
1. висока (VII степен), виша ( VI степен)
или средња ( IV степен) стручна спрема;
2. познавање дјелатности које обавља
Установа;
3. познавање садржаја и начина рада
органа управљања;
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 (“Службени 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

Страна 2, Број 5-2013

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

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.
Члан 6.
Поступак за избор извршиће Комисија за
избор именована рјешењем СО бр. 02-641-3-5/13
од 01.04.2013. год.
Директора и чланове Управног одбора
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“.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван
снаге Одлука о утврђивању критерија и расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање директора
и чланова Управног одбора ЈУ „Културни центар
Рибник“(“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/13)		
Број: 02-641-4-1/13
Датум 02.07.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 40. Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник Републике
Српске” бр. 40/13), члана 37. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
14/05 и 2/13) Скупштина општине Рибник је на IX
(деветој) редовној сједници одржаној 27.06.2013.год.
донијела:
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Регулационог плана
за дио насеља Горњи Рибник
Члан 1.
Одлука о приступању изради Регулационог
плана за дио насеља Горњи Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 5/11 и 6/11) ставља се
ван снаге.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Рибник”
Број: 02-958-2-1/13
Предсједник СО
Датум: 02.07.013. год.		
Небојша Караћ
________________________________

На основу члана 37. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
брoj 14/05 и 2/13) a у складу са чланoм 26. Закона
о попису становништва, домаћинстава и станова
у Босни и Херцеговини 2013. године („Службени
гласник БиХ“, број 10/12 и 18/13), и члана 7. став
1. Закона о организацији и спровођењу Пописа
становништва, домаћинстава и станова у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број 70/12 и 39/13) Скупштина општине општинe
Рибник на IX (деветој) редовној сједници одржаној
27.06.2013. год. доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о формирању Пописне комисије општине Рибник
за попис становништва, домаћинстава и станова у
БиХ 2013.год.
I
Овим Рјешењем формира се Пописна
комисија општине Рибник за попис становништва,
домаћинстава и станова у БиХ 2013.год.
У састав комисије именују се:
1. Сава Савић, радник Републичке управе
за геодетске и имовинско правне послове 		
-Подручна једниница Рибник - предсједник
Комисије
2. Жужана Тепић, члан
3. Ирена Крајцер, члан
4. Рифа Антонић, члан
II
Пописна комисија општине Рибник обавља
сљедеће послове:
−
−
−

−
−
−
−

руководи припремама, организовањем
и спровођењем пописа на територији
општине;
врши избор и именовање инструктора и
пописивача за подручје општине;
обавјештава становништво о значају
Пописа, начину и времену његовог
спровођења, о правима и дужностима
грађана и начину извршавања обавеза у
Попису;
брине о правилној примјени
методолошких
и
организационих
упутстава;
преузима штампани пописни материјали
и дијели га инструкторима, који га даље
дистрибуирају пописивачима;
обезбјеђује просторије и услове
за спровођење обуке општинских
инструктора и пописивача;
врши надзор над радом инструктора и
осталих учесника у Попису;
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−
−
−
−

−
−
−

издаје учесницима у попису овлашћења
за рад;
предузима
мјере
које
гарантују
комплетан обухват јединица Пописа;
преузима
пописни
материја
од
инструктора, организује и контролише
обухват и квалитет пописног материјала;
обезбјеђује складиштење пописног
материјала уз испуњење прописаних
безбједоносних
мјера
и
услова
одређених Законом о заштити личних
података;
организује превоз и благовремено
достављање пописног материјала на
мјесто уношења,
припрема обрачун трошкова насталих
за припрему и спровођење Пописа у
складу са инструкцијама
обавља и друге послове у складу са
Законом
III

За свој рад Пописна комисија општине
Рибник одговара Републичком Заводу за статистику.
Пописна комисија по завршетку послова
из члана II овог Рјешења подноси Извјештај о раду
Републичком Заводу за статистику, најкасније до
31.10.2013. године.
IV

РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић “
Рибник
I Мацановић Василије (ССС) из Рибника бира се за
члана Школског одбора ЈУ Основна школа “Десанка
Максимовић “ Рибник у име локалне заједнице Општине Рибник.
II Права и дужности изабраног члана Школског
одбора прописана су Законом.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Рибник“
Број: 02-610-7-1/13		
Датум:02.07.2013.год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________

Особље ангажовано за теренски рад плаћају
Агенција за статистику БиХ, Федерални завод за
статистику и Републички завод за статитику, а
средства за плаћање су обезбјеђена из гранта DEK у
БиХ, буџета БиХ, Ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.
V
Мандат чланова пописних комисија јединица
локалне самуправе траје од дана именовања па до
завршетка свих пописних активности теренског
рада , укључујући и ПЕС (постпописну анкету) за
Пописне комисије јединица локалне самоуправе које
буду у узорку за ПЕС.
VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном гласнику општине
Рибник”
Број: 02-064-6-1/13		
Датум: 28.06.2013. год.		

На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона
о основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС“, бр.74/08; 71/09; 104/11), члана 7. и
8. Правилника о избору и раду школског одбора
(„Службени гласник РС“ 7/09; 37/09) и члана 37.
Статута општине Рибник („Службени гласник
Општине Рибник“ бр.14/05, 2/13) Скупштина
општине Рибник на IX (деветој) редовној сједници
одржаној дана 27.06.2013. године доноси:

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
			

На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона
о основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС“, бр.74/08; 71/09; 104/11), члана 7. и
8. Правилника о избору и раду школског одбора
(„Службени гласник РС“ 7/09; 37/09) и члана 37.
Статута општине Рибник („Службени гласник
Општине Рибник“ бр.14/05, 2/13) Скупштина
општине Рибник на IX ( деветој) редовној сједници
одржаној дана 27.06.2013. године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Петар Кочић “ Ситница
I Милетић Милена (ССС) из Ситнице бира се за
члана Школског одбора ЈУ Основна школа “Петар
Кочић “ Ситница у име локалне заједнице - Општине
Рибник.
II Права и дужности изабраног члана Школског
одбора прописана су Законом.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Рибник“
Број:02-610-7-2/13		
Предсједник СО
Датум:02.07.2013.год.		
Небојша Караћ
________________________________
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На основу члана 47. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“,
бр. 14/05, 2/13) ) члана 35. Пословника СО Рибник
( “Службени гласник општине Рибник” бр. 16/05),
Скупштина општине Рибник је на IX ( деветој)
редовној сједници одржаној дана 27.06.2013. год.
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о именовању Комисије за
анализу стања у области инвестиција у 2012. год.
I У Рјешењу о именовању Комисије за анализу
стања у области инвестиција у 2012. год. (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 4/13) у тачки II након
става 1 додаје се нови став 2 који гласи:
“ Комисија има овлаштење да, на начин
утврђен у предходном ставу, анализира инвестицију
везану за изградњу водовода на Чађавици и изградњу
пута у МЗ Превија на релацији „Ерцег-Пискуша“.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-023-5-1/13		
Датум: 02.07.2013. год.		

Предсједник СО
Караћ Небојша

________________________________
На основу члана 121. став 1. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.101/04; 42/05 и 118/05) и члана 37. став 1. алинеја
20. Статута општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник бр. 14/05 и 2/13), Скупштина
општине Рибник на IX (деветој) редовној сједници
одржаној дана 27.06.2013. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка за
пријем службеника и приправника
I
У Комисију за спровођење поступка за
пријем службеника и приправника именују се:
		1) Горана Зељкић,предсједник
		
2) Рајко Калбић, члан
		
3) Душко Дакић, члан
		
4) Ранко Туторић, члан
		
5) Никола Јанковић, члан
II
Комисија има задатак да, у складу са
Законом о локалној самоуправи проводи поступке
по Јавном конкурсу за пријем службеника у
Административну службу општине Рибник, те да у
складу са релевантним прописима проводи све врсте

поступака за пријем приправника.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-120-43-1/13		
Датум: 02.07.2013. 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 “Народна библиотека
Рибник“ за 2012. год. и годишњег Програма рада и
финансијског плана установе за 2013. годину на IX
(деветој ) редовној сједници одржаној 27.06.2013.
године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду ЈУ “Народна библиотека Рибник“
за 2012. годину
II Скупштина општине Рибник даје
сагласност на годишњи Програм рада и финансијски
план ЈУ “Народна библиотека Рибник“ за 2013.
годину.
III Задужује се директор ЈУ “Народна
библиотека Рибник“ да учествује и прати активности
везане за доношење новог Закона о библиотекачкој
дјелатности, да благовремено информише оснивача
о измјенама Закона, нарочито у дијелу који се односи
на евентуалне измјене правног статуса установе.
IV Задужује се директор ЈУ “Народна
библиотека Рибник“ да се заједно са Начелником
општине у наредном периоду ангажује на изналажењу
адекватног рјешења за евентуално премјештање
сједишта установе на нову локацију.
V Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-620-1-8/13		
Датум:02.07.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
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На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05, 2/13) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Информације о раду и пословању
ЈПШ” Шуме РС” - Шумско газдинсво Рибник за 2012.
год. на IX (деветој ) редовној сједници одржаној
27.06.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник враћа на
дораду Информацију о раду и пословању ЈПШ”
Шуме РС” - Шумско газдинство Рибник за 2012. год,
јер цјенећи улогу и значај ШГ ”Рибник” за цјелокупну
локалну заједницу, а на основу изузетно добрих
резултата у пословању за 2012. год. информација би
требала бити свеобухватнија, комплетнија и са више
упоредних података који ће омогућити одборницима
квалитетну расправу.
II Скупштина општине Рибник тражи од в.д.
директора ЈПШ ”Шуме РС” а.д. Соколац и директора
ШГ ”Рибник” да се свим дипломираним инжињерима
шумарства са подручја општине Рибник омогући
обављање приправничког стажа у ШГ ”Рибник”.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-620-1-7/13		
Датум: 02.07.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05, 2/13) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Извјештаја о зимском одржавању
локалних путева у 2012. години на IX (деветој)
редовној сједници одржаној 27.06.2013. године
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о зимском одржавању локалних путева у
2012. години.
II Скупштина општине Рибник тражи од
надлежног одјељења да, заједно са извођачима радова
у љетном периоду обиђу све путне правце предвиђене
за зимско одржавање, да утврде и обиљеже дионице
за чишћење како би се зимско одржавање у наредној
сезони одвијало несметано.

III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-345-72-1/13		
Датум: 02.07.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05, 2/13) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Програма одржавања локалних
и некатегорисаних путева на подручју општине
Рибник за 2013. год. на IX (деветој) редовној сједници
одржаној 27.06.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник задужује
Одјељење за привреду и финансије да, на основу
сачињене анализе стања макадамских путева на
територији општине Рибник и планираних буџетских
средстава изврши насипање макадамских путева
како би се обезбједила задовољавајућа проходност
истих.
II Одјељење за привреду и финансије је
дужно да након извршених радова Скупштини
општине Рибник достави детаљан извјештај о
истим.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-345-74-1/13		
Датум: 02.07.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.101/04,
42/05, 118/05), члана 18. Закона о јавним путевимаПречишћен текст (“Службени гласник РС” бр.16/10)
и члана 37. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник бр. 14/05; 2/13) Скупштина
општине Рибник је на IX (деветој) редовној сједници
одржаној 27.06.2013. године донијела следећи:
ПРОГРАМ
одржавања локалних и некатегорисаних
путева на подручју општине Рибник за 2013. год.
Овај програм има за циљ да конкретније
одреди обим и квалитет радова на одржавању
локалних макадамских путева, на подручју Општине
Рибник у току 2013.год.
Програмом за одржавање локалних
макадамских путева предвиђа се одржавање оних
путева који неће бити обухваћени програмом
асфалтирања за календарску 2013.годину, и неће
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бити одржавани од стране ШГ Рибник у склопу њихових годишњих планова.
За потребе прегледа стања на терену, Комисија је обишла све путне правце у периоду април - мај 2013.год.
Утврђено је да стање макадамских путева незадовољавајуће, у прилог чињеници да се предходних
година вршило недовољно селективно одржавање макадамских путева.
У приложеном се налази табеларни приказ стања на терену, синтезно и по мјесним заједницама и
укупне калкулације за сваку од њих.
Назив МЗ
Врбљани
Горњи Рибник
Превија
Црквина
Ситница
УКУПНО

Дужина (m')
17950
28800
19400
12200
65900
144250

Потребна кол. мат. (m³)
940
2100
1080
500
2460
7080

Буџетом општине Рибник за 2013. предвиђено је 46.000 КМ за одржавање локалних путева. Због
прошлогодишњих искуства на истом Плану и тренутном стању на терену сматрамо да је континуирано
одржавање у току читаве 2013.године.
ШГ Рибник ће у оквиру својих радова за 2013.годину извршити поправку и санацију неколицину
путних праваца те ће поменуте активности Општина Рибник подржати са 10.000,00КМ. Наведени путни
правци нису уврштени у овај Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју Општине
Рибник за 2013.год. У наредној табели су наведени путни правци.
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назив пута - правца
Дакићи – Волаши
Малешевићи – Чунгар
Бунареви – Плавшићи
Крагујевица – Одјел 45
Бунареви раскрсница – Одјел 12
Градина – Црквено
Катавина – Одјел 36
Ашламка – Одјел 04
Станичка – Превија

МЗ
Црквина
Ситница
Ситница
Црквина
Ситница
Горњи Рибник
Превија
Превија
Превија

Предвиђена количина (м3)
цца 170
цца 255
цца 170
цца 255
цца 255
цца 855
цца 170
цца 255
цца 170

У наредним табелама дајемо прегледе стања путних праваца по МЗ на територији Општине Рибник.
С обзиром да су потребе на терену далеко веће од предвиђених буџетских средстава расподјелу средстава ће
вршити Одјељење за привреду и финансије општине Рибник.
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МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБЉАНИ
Ред.бр.

Назив правца

Дужина
(m')

Ширина
(m')

Степен
оштећења

Потре-бна
кол. мат.
(m³)

НАПОМЕНА
(пролазност
трасе
аутомобилом)

1.

Гајићи - Буквићи

150

2,50

15%

Добар

10

1 мин

2.

Ћукови – Караћи

600

3,00

15%

Добар

30

4 мин

3.

Пролићи – Томићи – Ђукићи

1400

4,00

15%

Добар

40

7 мин

4.

Ђукићи – До Војводићи

300

3,00

15%

Добар

10

3 мин

5.

Зелићи – Цвијићи

НЕПРОХОДАН

6.

Зелићи – Пролићи

НЕПРОХОДАН

7.

Пролићи – Петковићи

НЕПРОХОДАН

8.

Којићи – Војводића поток

200

3,00

15%

Добар

10

1 мин

9.

Иконићи

300

3,00

20%

Добар

30

2 мин

10.

Миљановићи/Црвићи – Савићи

400

2,50

25%

Лош

50

3 мин

11.

Пут за Сану – Марићи

400

3,00

20%

Добар

30

2 мин

12.

Миљкова кућа – Кичменица/Берићи

400

2,50

15%

Добар

20

3 мин

13.

Миљкова кућа – Џајина кућа /Берићи

200

2,50

20%

Добар

20

3 мин

14.

Сана -Марковићи

НЕПРОХОДАН

15.

Торине – Спомен обиљежје

НЕПРОХОДАН

16.

Делбрдо – Раскршће

17.

Гробље Делбрдо – Даничићи

300

3,00

20%

Добар

30

2 мин

18.

Делбрдо – Гај

1600

3,00

30%

Лош

100

10 мин

19.

Јокићи – Цигановићи

700

3,00

25%

Лош

70

5 мин

20.

Јокићи – Петковићи

800

3,50

15%

Добар

30

3 мин

21.

Петковићи – Бабићи

500

3,50

10%

Добар

10

3 мин

22.

Гатарићи – Томишићи

23.

Страинићи – Васићи

200

3,00

15%

Добар

20

1 мин

24.

Страинићи – Даниловићи

200

2,50

25%

Лош

40

2 мин

25.

Страинићи – Нинковићи

800

4,00

15%

Добар

20

4 мин

26.

Страинићи – Перишића поток

1000

3,00

25%

Лош

80

6 мин

27.

Перишића поток – Михаљичићи

28.

Страинићи - Перишића

1000

3,00

25%

Лош

80

7 мин

29.

Полице – Томићи – Свитићи

800

3,00

20%

Добар

20

3 мин

30.

Томићи – кућа Ристе Томића

300

3,00

25%

Лош

40

2 мин

31.

Полице – Симетићи

400

3,00

25%

Лош

60

3 мин

32.

Полица – Кркљићи

300

3,00

20%

Добар

30

2 мин

33.

Страинићи – Полица – Доњи
Врбљани

4500

4,00

10%

Добар

40

10 мин

33.

Кућерина – Перундића кућа

200

3,5

15%

Добар

20

1 мин

УКУПНО

У ИЗГРАДЊИ

У ИЗГРАДЊИ

НЕПРОХОДАН

17950

940
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МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ РИБНИК
Ред.
бр.

Назив правца

1. Црквено – Ђукићи – Тодоровићи

2200

Ширина
(m')

Степен
оштећења

Проходност
правца

3,00

30%

Лоша

Потре- НАПОМЕНА
бна кол. (пролазност
мат.
трасе
(m³)
150

2. Тодоровићи – Даниловићи

25 мин
НЕПРОХОДАН

3. Бусије – Ваганац

2000

3,00

15%

Добар

40

10 мин

4. Бусије – Рисовићи

300

3,00

15%

Добар

20

3 мин

5. Дмитровићи

100

3,00

10%

Добар

10

1 мин

6. Мацановићи

700

3,00

25%

Лоша

80

7 мин

7. Вртунићи – Прљуга

У ИЗГРАДЊИ

8. Прљуга – ријека Рибник

НЕПРОХОДАН

9. Рибњак – Шолићи

700

2,50

25%

Лоша

50

3 мин

10. Рибњак – кућа Ђуре Мацановића

300

2,50

15%

Добар

10

2 мин

11. Мост – извор Рибника

500

3,00

25%

Лоша

50

2 мин

12. Благојевићи (од краја асфалта)–
Смиљанићи

1200

3,00

20%

Добар

80

7 мин

13. Мост Рибник – Баре

900

3,00

50%

Лоша

120

7 мин

14. Баре – Миљевац

1300

2,50

40%

Лоша

120

7 мин

15. Шолина кућа – Средорац

100

3,00

25%

Лоша

20

2 мин

16. Бунгалови – Средорац

200

2,50

25%

Лоша

40

3 мин

17. Мост – Велије (кућа Марка Чеке) –
Раскршће

У ИЗГРАДЊИ

18. Раскршће – Средорац

200

3,00

30%

Лоша

40

4 мин

19. Раскршће – Каури – Ђукићи

500

3,00

30%

Лоша

50

4 мин

20. Мост Велијашница – Средорац –
Ђукићи

150

3,00

15%

Добар

10

3 мин

21. Мост Велијашница – Чекићи – мост
у Средицама
22. Мост у Средицама – Росићи

1300

3,50

20%

Добар

80

10 мин

800

3,50

35%

Лоша

90

5 мин

23. Мост у Средицама – кућа Драге
Марковића

600

3,00

25%

Лоша

60

5 мин

24. Мост у Средицама – Ђулагина кућа

300

4,00

25%

Лоша

30

2 мин

25. Вујуновићи – Јасик – Међедовићи

2500

3,50

20%

Добар

50

7 мин

26. Јасик – Лучари

500

3,00

15%

Добар

20

2 мин

27. Слатина – мост у Маркановићима

100

2,50

20%

Добар

10

2 мин

28. Горња Слатина – Двизци

200

2,50

20%

Добар

20

4 мин

29. Слатина – Раскрсница (Ђаковићи)

1300

3,50

20%

Добар

50

5 мин

30. Раскрсница (Ђаковићи) – Поповићи
–Љепићи

1000

3,00

20%

Добар

70

6 мин

31. Раскрсница (Ђаковићи) – Ђаковићи

500

3,00

30%

Лоша

60

4 мин

32. Велијашница (крај асфалта) –
Шолићи

1000

3,50

20%

Средњи

60

5 мин
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33. Велијашница – Гајићи

750

3,00

50%

Лоша

150

10 мин

34. Дрина транс (пилана) – Ђукићи

200

3,50

5%

Добар

0

4 мин

35. Велије – Станићи

900

3,50

25%

Лоша

70

8 мин

36. Милашиновача – Тучићи

2800

3,50

25%

Добар

90

10 мин

37. Милашиновача

300

3,00

20%

Добар

20

2 мин

38. Стране (крај асфалта) – Врачари –
Мост Милашиновача
39. Стране - Врачари

1600

3,00

25%

Лоша

150

11 мин

600

3,00

20%

Добар

80

4 мин

40. Стране - Самци

200

3,00

25%

Лоша

50

2 мин

УКУПНО

28800

2100

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕВИЈА
Ред.
бр.

Назив правца

Дужи- Шири- Степен
на
на (m') оште(m')
ћења

Проходност
правца

Потре- НАПОМЕНА
бна кол. (пролазност
мат.
трасе
(m³)
70
8 мин

1. Џосмановка – Катовине

1400

3,50

20%

Добар

2. Каури – Омеров мост

500

3,00

20%

Добар

50

5 мин

3. Растока (Школа) – Милошевићи

600

3,00

20%

Добар

40

6 мин

4. Растока (Школа) – Манастир

900

3,50

20%

Добар

50

5 мин

5. Манастир – Трескавац

1000

3,5

20%

Добар

60

9 мин

6. Растока – Гробље – Росуље

700

3,00

20%

Добар

60

4 мин

7. Растока – Локва (кућа Марковић
Милана)

400

3,00

20%

Добар

30

3 мин

9. Превија – Галићи

200

3,00

20%

Добар

30

2 мин

10. Превија– Љубанићи

400

3,00

20%

Добар

40

3 мин

11. Старо село – Главица

1100

3,50

15%

Добар

30

3 мин

12. Главица – Магистрални пут

1700

4,00

15%

Добар

20

5 мин

13. Драгорај – Црква

500

2,50

25%

Лоша

60

10 мин

14. Хашламка - Вулини

200

3,00

25%

Лош

30

2 мин

15. Магистрални пут – Ћулуми

300

3,00

20%

Добар

30

4 мин

16. Магистрални пут – Панићи

800

3,00

20%

Добар

40

5 мин

17. Магистрални пут – Дакићи

1000

3,00

20%

Добар

60

8 мин

19. Ружа – Велечево – Насеље испод
Руже

300

3,00

10%

Добар

10

3 минута

20. Магистрални пут – кућа Драге
Чутуре

300

3,00

20%

Добар

40

2 мин

21. Чутуре – Дамјановићи

900

3,00

25%

Добар

40

4 мин

22. Магистрални пут – Волаши

200

3,00

10%

Добар

10

1 мин

23. Магистрални пут – Зелићи

200

3,00

10%

Добар

10

1 минута

8. Станичка – Марковићи

15. Ћулуми – Гробље

18. Магистрални пут – Регодићи
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24. Тодоровићи – Шљункара

1000

3,00

25%

Лоша

70

9 минута

25. Мост – Пискуша

400

3,00

25%

Лоша

60

2 минута

26 Доњи Рибник (Галићи) – Крндића
Брдо

2000

3,50

20%

Добар

60

7 минута

27. Доњи Рибник - Торине

2400

3,50

20,00%

Средњи

80

7 минута

УКУПНО

19400

1080

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦРКВИНА
Назив правца

Дужина
(m')

Ширина
(m')

Степен
оштећења

Проходност
правца

1. Гробље (Доњи Дакићи) – Пејићи –
Томићи
2. Пејићи – Горњи Симићи

1700

3,50

20%

Добар

300

3,00

20%

Добар

20

1 мин

3. Доњи Дакићи – Доњи Симићи

1300

3,00

25%

Лоша

60

6 мин

4. Волаши – Мишковићи

400

3,00

15%

Добар

20

2 мин

5. Ђукићи – Крагујевица

1500

3,50

20%

Добар

40

5 мин

6. Крагујевица –Гњатовићи

1300

4,00

25%

Лоша

80

6 мин

6. Гњатовићи –Бајићи

1500

4,00

25%

Лоша

60

6 мин

6. Топаловићи – Салаковац

1700

3,00

25%

Лоша

60

8 мин

7. Крагујевица – Воћкићи –
Мацановићи

1500

2,50

25%

Лоша

60

7 мин

8. Гробље - Сладојевићи

700

3,50

15%

Добар

20

4 мин

9. Ћулуми - Сладојевићи

300

3,00

20%

Добар

20

3 мин

УКУПНО
12200
									

Потре- НАПОМЕНА
бна кол. (пролазност
мат.
трасе
(m³)
60
10 мин

500

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИТНИЦА
Ред.бр.

Назив правца

Дужина
(m')

Ширина
(m')

Степен
оштећења

Проходност
правца

20%

Добар

1.

Оровачко гробље – Ћулуми

400

3,00

2.

Пилана – Ново насеље

700

3,00

3.

Пилана – Малеши

500

3,00

4.

Пилана – Ђукићи (Долови)

900

5.

Радаци

6.

Потре- НАПОМЕНА
бна кол. (пролазност
мат.
трасе
(m³)
20
2 мин

Добар

20

2 мин

20%

Добар

30

2 мин

3,00

20%

Добар

30

4 мин

500

3,00

10%

Добар

20

3 мин

Перићи – Марчете (два крака)

2100

3,50

5%

Добар

0

7.

Костићи – Чутуре (Которача)

700

3,00

30%

Лоша

60

ГРЕБАНИ
АСФАЛТ
4 мин

8.

Караула – Милетићи

300

3,00

20%

Добар

20

2 мин

8.

Караула – Цикељ (Гајићи)

600

3,00

20%

Добар

30

3 мин

9.

Раскрсница – Мрачај

1800

3,00

25%

Лоша

80

8 мин

10.

Раскрсница(Чунгар) – Мејићи

1300

3,00

25%

Лоша

90

5 мин

11.

Ситница – Бавељићи

1000

3,00

25%

Лоша

70

7 мин
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12.

Трубићи – Милетићи

800

3,00

25%

Лоша

70

5 мин

13.

Ситница – Етно село

14.

Ситница – Трафо – Стојић

400

3,00

20%

Добар

20

2 мин

15.

Ситница – Ерцези – Црква

2900

3,50

25%

Лоша

120

12 мин

16.

Петковићи – Ерцези

700

3,00

25%

Лоша

60

4 мин

17.

Ситница – Пољеница

300

3,50

15%

Добар

10

1 мин

18.

Ситница – Барице – Ђулића кућа

19.

Ситница – Мачкића локва

2300

4,00

15%

Добар

50

4 мин

20.

Мачкића локва – Мачкићи

2400

3,00

20%

Добар

50

7 минута

21.

Мачкићи - Водозахват

2000

3,00

20%

Добар

50

7 минута

22.

Мачкића локва – Гуслови

3800

3,00

20%

Добар

40

11 минута

23.

Кула - Благојевићи

1800

3,50

15%

Добар

50

5 мин

24.

Благојевићи – Макивићи

1100

3,00

20%

Добар

70

6 мин

25.

2900

3,50

25%

Лоша

110

9 мин

26.

Балашиновац – Кочићи
(Љубомир и Милорад)
Бунареви – Милановићи

500

3,50

30%

Лоша

50

4 мин

27.

Милановићи – Гвозденовићи

2000

3,00

10%

Добар

20

5 мин

28.

Бунареви – Божићи

600

3,00

15%

Добар

20

3 мин

29.

Сад – Босанчићи – Вулини –
Влајићи

4000

3,00

40%

Лоша

200

16 мин

30.

Сад – Вујиновићи

4000

3,50

20%

Добар

80

9 мин

31.

Трафо – Ваганац

1700

3,00

30%

Лоша

100

5 мин

32.

Бунареви – Гвозденовић Зеле

300

3,00

15%

Добар

10

1 мин

33.

Бабуси – Илићи (три крака)

2900

3,50

20%

Добар

100

7 мин

34.

Бабуси – Јаковљевићи-Делићи

3600

3,50

15%

Добар

70

11 мин

35.

Јаловуша – Шајићи

36.

Јаловуша – Округлица

500

3,00

30%

Лоша

50

3 мин

37.

Равни стан – Аћимовићи

800

3,50

30%

Лоша

70

3 мин

38.

Јелића до – Бабићи

39.

Орловац – Бошњаци – Вучковићи

500

3,50

20%

Добар

30

3 мин

40.

Међеђак – Зелићи

41.

Лакића сад – Мразово

5600

3,50

20%

Добар

180

18 мин

42.

Бунареви - Бјелићи

600

3,00

20%

Добар

50

5 мин

43.

Васиљевића сокак

700

3,00

30%

Лоша

50

2 мин

44.

Вујиновићи - Бањица

2700

3,00

20%

Добар

70

12 мин

45.

Балашиновац - Ђуричићи

1100

3,50

20%

Добар

50

4 мин

46.

Ђуричићи – Кочићи

200

3,00

20%

Средња

30

2 мин

47.

Балашиновац – Аћимовићи

1400

3,00

20%

Средња

60

4 мин

УКУПНО

65900

У ИЗГРАДЊИ

У ИЗГРАДЊИ

Број: 02-345-74-2/13							
Датум: 02.07.2013. год.						
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Предсједник СО
Небојша Караћ
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На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05, 2/13) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Приједлога Омладинске политике
општине Рибник 2013. - 2018. год. на IX (деветој)
редовној сједници одржаној 27.06.2013. године
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
“Омладинску политику општине Рибник 2013. - 2018.
год.”
II “Омладинска политика општине Рибник
2013. - 2018. год.” у прилогу је и саставни је дио овог
закључка.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-6-1-1/13			
Датум: 02.07.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА ОПШТИНЕ
РИБНИК (2013-2018)
УВОД
Законски основ за израду и доношење
Омладинске политике општине Рибник 2013. - 2018.
године (у даљем тексту: Омладинска политика)
прописан је Законом о омладинском организовању
(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04
и 119/08, 1/12). Учeшћe млaдих у oдлучивaњу
дeфинисaнo je у дoкумeнту „Eврoпскa пoвeљa o
учeшћу млaдих нa лoкaлнoм и рeгиoнaлнoм нивoу”,
кojу су пoтписaлe зeмљe члaницe Eврoпскe униje, и
кoja бeз aктивнe пaртиципaциje млaдих у дoнoшeњу
oдлукa нe мoжe зaмислити jeднo грaђaнскo друштвo
и зaхтјeвa вeћe учeшћe млaдих у jaвним пoслoвимa нa
свим нивoимa и тo зa свe млaдe бeз дискрминaциje.
Бригa o млaдимa oкрeнутa кa будућнoсти
крoз плaнскo дјeлoвaњe у циљу стaлнoг унaпрeђeњa
и рaзвoja пoтeнциjaлa млaдих и зaдoвoљaвaњe
њихoвих пoтрeбa, кoмплeксaн je прoцeс, кojи
oбухвaтa вeлики брoj чинилaцa кojи сe мoрajу
узeти у oбзир. Живoт и људскo дјeлoвaњe сaмo
пo сeби je слoжeнo, a oптимaлaн квaлитeт живoтa
пoдрaзумијeвa унaпрeђeњe свaкoг њeгoвoг сeгмeнтa.
Стрaтeшкa бригa o млaдимa крoз систeмскo
дјeлoвaњe oсигурaвa кoнтинуитeт тoг прoцeсa и
штити гa oд нeгaтивних друштвeних прoмјeнa
кoje мoгу пoрeмeтити, успoрити или зaустaвити
прoцeс бригe o млaдимa. Омладинска политика je

jeдaн вeoмa вaжaн сeгмeнт бригe o млaдимa кojи
спријeчaвa лутaњe и рaсплињaвaњe oдгoвoрних
стрaнa зa рaзвoj млaдих, дaje jaсaн слијeд кoрaкa и
фaзa рaзличитих aктивнoсти, и прeдстaвљa сoлидну
oснoву зa рaзличитe рeвизиje и дaљe унaпријeђeњe
квaлитетa живoтa млaдих.
Документ „Омладинска политика” доноси
Скупштинa општинe Рибник гдје искaзуje jaснo и
дугoрoчнo oпрeдjeљeњe за побољшање положаја
младих на територији општинe. Омладинском
политиком утврђени су највећи проблеми младих
и дефинисан је стратешки план са конкретним
програмима/мјерама за период (2013-2018) из
следећих области: запошљавање младих, стамбена
политика за младе, образовања, културa и физичке
културе, здравља и социјалне политике за младе,
информисања младих, равноправности полова,
мобилности, омладинског рада и организовања,
борбе против насиља и криминалитета, кориштења
слободног времена младих и партиципација у
друштву, заштита животне средине и млади. Поред
креирања стратегије, овај документ представља и
испуњавање обаве јединице локалне самоуправе
предвиђене Законом о омладинском организовању.
Израда документа „Омладинска политика”
одвијала се у три фазе, гдје је претходила предфаза
истраживања у којој су учествовали представници
удружeњa грaђaнa и oстaлих чиниoца друштвeнe
зajeдницe, пoпут вјeрских зajeдницa и сл., затим
представници општинске управе, чланови сталних
радних тијела СО Рибник (Одбор за питања младих
и заштиту животне средине, Одбор за развој
спорта, физичке културе, културе, образовања и
информисања, Одбор за равноправност полова)
који су активним учешћем заузели јасне ставове и
поставили зajeдничкe циљeвa зa дoбрoбит млaдих.
1. АНАЛИЗА ОПШТЕГ СТАЊА
Креирању документа омладинска политика
претходила је анализа стања у различитим
областима и одређена истраживања, на основу
којих се дошло релевантних података о проблемима,
мишљењу младе популације и прeдлoжене мјере зa
кooрдинирaнo рјeшaвaњe рaзнoврсних прoблeмa
кojи су идeнтификoвaни.
Млaди људи кojимa сe бaви oвaj документ
живe у општини Рибник рaзличитoг су пола,
сoциjaлнoг и друштвeнoг стaтусa, кao и нaциoнaлнoг,
вјeрскoг, сексуалног, пoлитичкoг и другoг
oпрeдјeљeњa. Овај документ се односи на дјеловање
за добробит младих како то предвиђа Закон о
омладинском организовању Републике Српске.
Анализа је показала да се млади на подручју
општине сусрећу са проблемима с којим се сусрећу
сви млади, посебно у земљама у транзицији. Вeoмa
je oсјeтaн дисбaлaнс друштвeних прoмјeнa кoje сe
дeшaвajу нa глoбaлнoм нивoу и мaкрo нивoу тe су
нихoвe рeфлeксиje нa микрo плaн вeoмa oсјeтнe и
кoмплeкснe зa прaћeњe, a нeмoгућe зa игнoрисaњe.

јул 2013.

Млaди су у oвoj ситуaциjи вeoмa oсјeтљивa
пoпулaциja кoja зaхтјeвa кoнтинуирaну систeмску
бригу, a oнa oбухвaтa укључивaњe свих oдгoвoрних
фaктoрa зa рaзвoj млaдих крoз пaртнeрскo и плaнскo
дјeлoвaњe.
Добијене су битне информације о положају и
мишљењу младих у области запошљавања, стамбене,
здравствене, социјалне политике, у области културе,
образовања, спорта и кориштења слободног
времена, културе и физичке културе, здравља и
социјалне политике за младе, информисања младих,
равноправности полова, мобилности, омладинског
рада и организовања, борбе против насиља и
криминалитета, кориштења слободног времена
младих и партиципација у друштву, заштите животне
средине, као и активности које су везане за процес
демократизације и утицаја младих у политичком
животу. У анализи смо примјењивали како критички
тако и самокритички став, са циљем прибављања
квалитетнијих визија.
2. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ ПО
ОБЛАСТИМА
Основне активности омладинске политике у
општини Рибник биће усмјерене на унапређење рада
по следећим областима:
1. Запошљавање младих;
2. Стамбена политика за младе;
3. Образовање;
4. Култура;
5. Здравље и социјална политика за младе;
6. Спopт;
7. Информисања младих;
8. Мобилности, омладинског рада и организовања;
9.Кориштења слободног времена младих и 		
партиципација у друштву;
10. Заштита животне средине и млади.
2.1. Запошљавање младих
Запошљавање младих је приоритет над
приоритетима. Будући да јеш незапосленост
структурни проблем, њу није могуће ријешити
парцијалним програмима. Њима она може бити само
ублажена. У том смислу свеобухватна и дугорочна
политика рјешавања економске кризе једини је
ефикасан приступ. У контексту запошљавања
младих, препознају се проблеми који су специфични
за младе. Основни проблем младих је велика
неактивност младе популације на тржишту рада.
Стопа активности младе популације износи 34,4% и
нижа је од просјечне стопе активности укупне радне
снаге (47%). Исто тако, стопа активности је нижа за
жене (27,1%) у односу на мушкарце (41%). Значајан
проценат младих жена је неактиван и не учествује на
тржишту рада. Оваква стопа активности, посебно
када је ријеч о женама указује да тржишта рада нису
структуирана, нити погодна за младе жене.
Сагледавајући и динамику запошљавања женске

Број 5-2013 Страна 13

популације у РС кроз податке да од запослених лица
са евиденције на жене отпада 36,80%, а у јавном
сактору који егзистира на територији општине
Рибник од укупног броја запослених на жене отпада
33,18%, из чега се може извући закључак да су жене
генерално, а и женски дио младе популације, мање
запостављена група на тржишту рада. Упоређујући
стопу незапослености младих жена у РС («42%) са
истом у Европској унији («18%), увиђамо да би у
петогодишњем периоду било неопходно смањивати
број незапослених жена за око 6% да би се достигао
европски просјек.
Проблем незапослености, као друштвени,
економски и социјални проблем, нарочито
погађа земље у транзицији. У процесу цјелокупне
трансформације земље дошло је до распада великих
економских система, а с тим у вези до повећања
броја незапослених. Ратна дејства, поред уништења
привредних капацитета, прекидања привредних
токова, узроковала су и велика миграциона кретања
становништва, што је довело до квантитативне и
квалитативне неравнотеже у понуди и тражњи за
радном снагом. Захваћени друштвеним утицајима,
млади у мањим срединама се суочавају са великим
проблемима.
Поред
недостатка
савремене
комуникације у руралним срединама појављује
се и фактор непостојања економских прилика
за развој разних врста предузетничких модела,
као и неинвестирање у сличне моделе за развој
мале привреде и производњу у малим срединама.
Проблем запошљавања младих је сложен проблем
који се не може ријешити парцијалним програмима,
већ захтијева мултидисциплинарни приступ
односно истовремени ангажман свих надлежних:
министарстава на нивоу РС, општинске службе,
образовних институција и невладиних организација.
Кључ за стварање радних мјеста и
побољшање конкурентности и економског раста
је у охрабрењу предузетништва. Иако стопа
предузетноштва може да буде под утицајем великог
броја фактора сигурно је да културни аспект треба
посебно да се разматра. Обазовање може да ″понуди″
изузетно значајан допринос.
Развој предузетништва би требао да
охрабри младе људе у периоду школовања.
Међутим да би се ово постигло потребно је
испуњење неколико услова: финансијска подршка
за новоформирана предузећа и предузећа у развоју,
фискалне олакшице за ″старт-уп бизнис″ (бизнис у
настајању), убрзавање и поједностављење процедуре
регистрације предузетничке дјелатности, политика
владе РС и општине Рибник за предузетништво,
као и програм за помоћ и развој, образовање и
обука за предузетништво са посебним акцентом
на омладинско предузетништво, као и трансфер
технологија и знања према новим и фирмама
у развоју и према младим предузетницима.
Обезбиједити правне и економске услуге за помоћ
предузетницима у развоју, те омогућити приступ
ресурсима, развој друштвених и културних норми за
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подстицај предузетништва, затим елиминација рада
на црно и повећање директних страних инвестиција.
2.2. Стамбена политика за младе
Једна од најважнијих људских потреба
јесте потреба за домом. Као посљедица недавних
збивања у земљи (рат, транзиција, незапосленост,
сиромаштво) велики је број оних који ову основну
потребу нису у стању да задовоље. Највећи
број младих људи спада у категорију стамбено
незбринутих. Значајан број младих нема ријешено
стамбено питање, а најчешће појаве су да млади
живе са родитељима или да, уколико су запослени,
изнајмљују стан и сл. Нажалост, за већину младих
људи основни проблем јесте запослење које
директно утиче на могућност добијања кредита
и рјешавање стамбеног питања. Из тог разлога
је неопходно пажњу посветити и повезаности
ова два проблема, али и планирати одређени
број мјера које би могле донијети неке промјене.
Главна локална упоришта на која треба
ослонити при реализацији програма рјешавања
стамбених проблема младих су: расположиво
грађевинско земљиште у власништву општине,
спремност локалне заједнице да задржи младе
високообразоване кадрове, очекивана подршка
привреде и банака. Спољне прилике које треба
искористити при реализацији програма су, између
осталих: развојни програм - Фонд становања РС,
кредитна линија ИРБ-а, искуство других општина и
шире. Квалитетна израда и успјешна имплементација
стамбене политике, односно ефикасно провођење
мјера које имају за циљ стамбено збрињавање и
осамостаљивање младих од великог су значаја
за укључивање младих у друштвену заједницу и
стварање осјећаја припадности.
2.3. Образовање
Обрaзoвaњe можемо посматрати кao цјeлину
кojу чинe три цјeлинe: фoрмaлнo oбрaзoвaњe,
нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe и живoтнo oбрaзoвaњe.
Фoрмaлнo oбрaзoвaњe je хиjeрaрхиjски урeђeн,
врeмeнски стeпeнoвaн систeм кojи сe спрoвoди у
oснoвним, срeдњoшкoлским и висoкoшкoлским
институциjaмa. Нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe je кao
oргaнизoвaна oбрaзoвна aктивнoст вaн фoрмaлнoг
систeмa кoje спрoвoдe рaзличитe институциje,
oргaнизaциje, удружeњa, клубoви, групe, и тo крoз
рaзличитe oбликe (сeминaри, трeнинзи, рaдиoницe).
Живoтнo oбрaзoвaњe je прoцeс гдe пojeдинaц
стичe знaњa, вјeштинe, стaвoвe, вријeднoсти из
свaкoднeвнoг искуствa oд пoрoдицe, вршњaчкe
групe, мeдиja и других чинилaцa. Узимajући у oбзир
трeнутнo стaњe oбрaзoвнoг систeмa и друштвa у
цјeлини. Важно је истаћи и улогу религије и цркве
у преношењу трајних људских вриједности, те улогу
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националних заједница о формирању самосвијести
о идентитету омладине. Образовни и културни
садржаји су смањени; смањена је покретљивост
младих, негативан утицај породице и вршњака је
присутан. Млади у руралним срединама немају
образовних садржаја сем могућности да у свом селу
похађају основну школу.
Омладинска политика општине Рибник
узимајући у обзир тренутно стање образовног
система и друштва у цјелини ћe сe примaрнo
бaвити фoрмaлним и нeфoрмaлним oбрaзoвaњeм
кao цјeлинaмa нa кoje сe систeмски, интeгрaлнo
и нeпoсрeднo мoжe дјeлoвaти, дoк ћe живoтнo
oбрaзoвaњe бити пoсмaтрaнo кao цјeлинa нa кojу
сe дјeлуje пoсрeднo (крoз прeтхoднa двa). Рaзлoг
oвaквoг рaзмишљaњa су нaгoмилaни прoблeми
вeзaни зa фoрмaлнo и нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe кojи
сe ургeнтнo мoрajу рјeшaвaти, a њихoвo рјeшaвaњe
ћe имaти нeсумњивo пoзитивнe рeпeркусиje нa
живoтнo oбрaзoвaњe.
1. Фoрмaлнo oбрaзoвaњe - Идeнтификoвaнe прoблeмe
вeзaнe зa фoрмaлни систeм oбрaзoвaњa рaзмaтрaли
смo у oднoсу нa систeм, oбрaзoвни прoцeс нaстaвни
кaдaр и млaдe.
Прoбeми кojи сe oднoсe нa систeм су: спoрa
и нeeфикaснa рeфoрмa шкoлскoг систeмa (прoблeм
циљeвa oбрaзoвaњa, нeприлaгoђeнoст oбрaзoвнoг
систeмa пoтрeбaмa млaдих), искривљeн систeм
вријeднoсти (oсјeћaj oдгoвoрнoсти, лoши узoри),
спoрoст шкoлe у oднoсу нa прoмјeнe кoje сe дeшaвajу,
нeдoвoљнa пoвeзaнoст oбрaзoвaњa и рaдa.
Прoблeми кojи сe oднoсe нa oбрaзoвни прoцeс:
лoшa кoмуникaциja измeђу млaдих и oдрaслих гeнeрaциjски jaз, нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa
кoja би пoспјeшилa нaстaвни и вaн нaстaвни рaд
сa млaдимa, нeдoвoљнa инклузивнoст, зaпoстaвљeнa
вaспитнa функциja шкoлe, спoрo и нeдoвoљнo
рaзвиjaњe и бoгaћeњe вaншкoлских и вaннaстaвних
aктивнoсти, рaдни прoстoр, нeдoвoљнa oтвoрeнoст
шкoлa зa искуствa
из oкружeњa (изoлaциja),
aутoритaрни систeм oднoсa у oбрaзoвaњу, нeдoстaтaк
сaврeмeних нaстaвних срeдстaвa и училa.
Прoблeми кojи сe oднoсe нa нaстaвни кaдaр:
нeдoстaтaк прoфeсиoнaлнoг усвршaвaњa нaстaвникa,
нeдoвoљнa мoтивисaнoст нaстaвнoг кaдрa.
Прoблeми кojи сe oднoсe нa млaдe: нeдoвoљнa
мoтивисaнoст учeникa зa квaлитeтнo учeствoвaњe у
oбрaзoвнoм прoцeсу.
2. Нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe
Oснoвни прoблeм нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa
млaдих je штo у друштву ниje дoвoљнo признaтo и тo
прeдстaвљa извoр oстaлих прoблeмa. Прoблeмe вeзaнe
зa нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe млaдих пoсмaтрaли смo у
oднoсу нa прoгрaмe нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa и oнe
кojи тe прoгрaмe спрoвoдe.
Прoблeми кojи сe oднoсe нa прoгрaмe
нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa:-нeдoвoљнa пoдршкa
нeфoрмaлним oблицимa oбрaзoвaњa млaдих штo
дoвoди дo смaњeнoг брoja прoгрaмa и/или пaдa
квaлитeтa прoгрaмa, нeдoвoљнo инфoрмисaњe
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o прoгрaмимa, нeдoвoљнo
искoришћaвaњe
пoтeнциjaлa млaдих (игнoрисaњe oбрaзoвних
пoтрeбa млaдих).
Прoблeми кojи сe oднoсe нa рeaлизaтoрe
прoгрaмa: нeдoвoљнa сaрaдњa шкoлa, НВO,
институциja, мeдиja, удружeњa, клубoвa и oстaлих
субjeкaтa кojи спрoвoдe прoгрaмe нeфoрмaлнoг
oбрaзoвaњa, нe њeгoвaњe удруживaњa млaдих и нe
пoдстицaњa млaдих дa су прикључe oргaнизaциjaмa
млaдих и зa млaдe, вoлoнтeрски рaд сe нe врeднуje
aдeквaтнo.
Побољшању квалитета властитог образовног
процеса требало би да допринесе организовање
младих на нивоу основних и средњих школа;
повећање броја ваншколских и ваннаставних
активности као облика неформалног образовања;
стипендирање ученика и студената, а посебно
награђивање најуспјешнијих; укључивање спортских
и омладинских организација (и других невладиних
организација) уз подршку наставног особља у
процес неформалног образовања; образовање
омладине у складу са реалним потребама тржишта
рада; информисање матураната средњих школа о
могућностима уписивања на факултете (детаљна
информација о свим факултетима и њиховим
наставним програмима), итд.
2.4. Култура
Култура је третирана као скуп процеса,
промјена и творевина материјалне и духовне
природе настале као посљедица људског дјеловања.
Веома широку и разуђену област сагледали смо као
скуп активности младих у оквиру ваннаставних
активности, креативног исказивања, оплемењивања
свакодневног живота, очувања традиције и културне
и умјетничке продукције. Питање културе
сагледано је као динамичан процес који је у
спрези са свим елементима друштва. Као још један
од феномена који је третиран под широким појмом
„култура” је и умјетност.
Радна група бавила се испитивањем
могућности за унапређење два аспекта културе:
преношење и пласман постојећих елемената у
области културе и стварање услова за успостављање
нових система вриједности. Идентификоване су
слиједеће групе проблема:
Инфрaструктурни и рeсурсни прoблeми
(нeдoвoљнo прoстoрa нaмијeњeнoг млaдимa-прoстoр
зa рaд и рeaлизaциjу сaдржaja, пoстojeћи прoстoри
нису aдeквaтнo урeђeни и oпрeмљeни, нeдoвoљнa
финaнсиjскa пoдршкa зa инициjaтивe млaдих).
Нeприлaгoђeнoст институциja културe
пoтрeбaмa млaдих (нeaдeквнaтнo инфoрмисaњe –
пoстojeћи нaчини инфoрмисaњa млaдих у рaскoрaку
су сa пoтрeбaмa и нaвикaмa млaдих, кoмуникaциja
млaдих сa институциjaмa, нeдoвoљнo пoдршкe
инициjaтивaмa млaдих, институциoнaлни зaмoр
(људи кojи гoдинaмa oргaнизуjу дoгaђaje, нeдoвoљнo
нoвих идeja, нeинвeнтивнoст), недoвoљнo рaзвиjeнa

Број 5-2013 Страна 15

прoдукциja (филм, музикa, књижeвнoст, визуeлнo
ствaрaлaштвo...), нeдoвoљнo млaдих у инситуциjaмa
културe
(зaпoслeних),
нeдoвoљнa
сaрaдњa
институциja (нпр. шкoлa и институциja културe),
нeдoвoљaн квaлитeт пojeдиних сaдржaja - пojeдинe
aktivnosti сe oргaнизуjу, aли млaди их нe пoсeћуjу
(зaдoвoљeнa фoрмa, a суштински ниje ријeшeн
прoблeм). Прoблeми вeзaни зa млaдe кao кoнзумeнтe
прoгрaмa културe су: нeдoвoљнa зaинтeрeсoвaност
млaдих зa сaдржaje из културe.
2.5 Здравље и социјална политика за младе
2.5.1.Здравље
Стратегија очувања здравља младих у
Рибнику је од великог значаја за локалну заједницу.
Представља инструмент, не само за мобилизацију
здравственог сектора, већ и осталих структура
који су повезани са животом младих људи. Сектор
здравствене заштите младих налази се у надлежности
локалних органа власти. ЈУ ″Дом здравља Рибник″ чији
је оснивч СО Рибник је реструктуирао диспанзерску
методу рада у модел породичне медицине којим су
обухваћени и млади. За потребе израде здравствене
политике за младе извршена је анализа стања, гдје
је установљено да је здравље младих људи угрожено
превасходно због: адолесценције: која је често
праћена развојно-психолошким и психопатолошким
особеностима,
те
поремећајима
понашања;
ризика у вези са поремећајима репродуктивног
здравља (сексуална активност, малољетничке
трудноће, намјерни прекиди трудноће, сексуално
преносиве инфекције);
ХИВ инфекције; масовне незаразне болести, нпр.
болести зависности; злостављање и занемаривање;
повреде; физичка неактивност; неправилна исхрана.
Великих проблема у задовољавању својих
специфичних потреба имају :
- Млади са инвалидитетом (посебно осјетљива
категорија младих људи којима најчешће активности
локалне заједнице нису довољно доступне) ;
-Посебно осјетљиве, маргинализоване и социјално
угрожене групе младих (сами себи тешко могу
помоћи, а здравствене службе и НВО нису се
још довољно развиле да би пружиле циљне
интервенције. У ову групу младих се сврставају:
млади без родитељског старања, бескућници, млади
у васпитним установама, сиромашни, они који
нису у школи, припадници националних, етичких и
вјерских мањина, избјеглих и расељених лица).
2.5.2. Социјална политика за младе
Социјална политика је преданост и брига за
друштво и друштвене интеракције. Она дефенише
циљеве и начине за адекватно функционисање
друштва. Тежи усмјеравању младих ка самосталном
и одговорном проналажењу рјешења која ће
допринијети њиховом потпуном остварењу у
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друштву. Појам социјална политика обухвата веома
широку област. Код дефинисања појма социјалне
политике најчешће спомињани проблеми су:
глад, посао, смањење смртности, кров над главом,
проблеми угрожених и маргинализованих категорија,
неразвијеност руралних регија, превенција насиља,
функционисање породице, равноправност полова,
развој и улога међурелигијског дијалога, итд.
Као најтежи проблем млади наводе
незапосленост, а као највећу друштвену потребу,
потребу да се учини нешто по спречавању насиља у
породици, те побољшању друштвене бриге за младе
са посебним потребама.
Приликом креирања плана социјалне политике према
младима, водило се рачуна и плану о социјалној
политици и његовим принципима. Принципи
који се најчешће спомињу су: једнак третман
различитих група, смањење сиромаштва, смањење
неједнакости, смањење маргинализације, стављање
клијента у центар, развој партнерства у заједници,
самоодрживост итд.
За нормалан психосоцијални развој младих
људи, а упоређујући документе из развијених
земаља, неопходно основати Социјалну службу која
би се бавила и психосоцијалном подршком дјеце и
младих. Подршка младим родитељима недовољна је
у односу на потребе које су присутне.
Младима на селу је неопходно омогућити
добра средства комуникације, инфраструктурна
рјешења, едукативне програме (вршњачка едукација
је битан сегмент едукације младих људи присутан у
развијеним земљама свијета) и сл. Све те активности
довешће да млади остају на селу, а да услови живота
буду слични онима у урбаним средина.
Вулнерабилне
групе
младих
људи
представљају посебно осјетљиве групе младих
људи. Нарочито смо акценат ставили на младе који
су смјештени у васпитно-поправним домовима,
њиховом животу у тим институцијама те правилној
социјализацији по повратку у заједницу. Млaди
дaклe имajу пoсeбaн трeтмaн oд зaкoнa и судoвa, a
oкoлнoсти у кojимa млaди oдрaстajу и сaзријeвajу
скoрo увијeк су узрoк њихoвих прoтивпрaвних
дјeлaтнoсти. Зaтo и тeмa гoвoри o кoнфликту чимe
сe жeли oбухвaтити и прeвeнтивни и рeпрeсивни
прoблeм млaдих (и будућих млaдих) прeступникa.
Рaднa групa кoja сe бaвилa прoблeмимa вeзaним зa
кoнфликтe сa зaкoнoм идeнтификoвaлa je сљeдeћe
прoблeмe:
Прoблeми вeзaни зa пoрoдичнe oднoсe:
пaд систeмa вријeднoсти у друштву, нeзaдoвoљствo
пoрoдичним oднoсимa, зaнeмaривaњe пoрoдичних
прoблeмa,лoши пoрoдични узoри, лоши узори у
средини, улaзaк млaдих у кoнфликт сa зaкoнoм кao
нaчин скрeтaњa пaжњe пoрoдицe.
Прoблeми вeзaни зa шкoлствo и oстaлe
институциje: нeпoстojaњe aдeквaтних вaспитних
и прeвeнтивних мјeрa (психoлoшки прoблeми),
нeпoстojaњe aдeквaтних мeхaнизaмa зa ублaжaвaњe
сoциjaлних и друштвeних рaзликa, лoшe eкoнoмскe
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ситуaциje и нeзaпoслeнoсти, нeaдeквaтнa зaкoнскa
рeгулaтивa и њeнa примјeнa у oблaсти млaдих
и кoнфликaтa сa зaкoнoм, нeдoвoљнo пoзнaвaњe
зaкoнa oд стрaнe млaдих, нeaдeквaтнo финaнсирaњe
прeвeнтивних прoгрaмa и нeдoвoљнo oбучeни
људски рeсурси (бeз oбукe, умрeжaвaњa и
зajeдничкoг дјeлoвaњa), нeдoвoљнo сaнкциoнисaњe
рaзличитих групa кoje нeгaтивнo дјeлуjу нa млaдe
(сeктe, eкстрeмнe групaциje и пoкрeти).
Прoблeми вeзaни зa нeгaтивни утицaj
вршњaчких групa: идeнтификaциja сa нoсиoцимa
нeгaтивних мoдeлa пoнaшaњa (дoкaзивaњa, имиџa,
зaбaвe, прoвoдa, хирa), нeдoвoљнo истицaњe
пoзитивних узoрa.
Прoблeми вeзaни зa мeдиje: прoмoциja
нeгaтивних узoрa.
Подршка вулнерабилним групама и
превентни програми су такође битни. Свједоци смо
да је малољетничка деликвенција у порасту, те је
неопходно спровести све превентивне мјере које су
дефинисане кроз активност како би се она смањила.
Такође је неопходно спроводити едукативне и
превентивне програме у школама о ненасилној
комуникацији.
Намеће се закључак да преданост и брига за
младе од стране нашег друштва није одговарајућа, те
самим тим не постоји одговарајуће препознавање,
реаговање и пратећи савјетодавни рад на околности
и потенцијалне проблеме у којима се налазе млади.
2.6. Спopт
Спортских садржаја у општини има у
ограниченој мјери, што је прије свега условљено
непостојањем клубског спорта у Рибнику.
Рекреативни спорт је релативно заступљен и
искључиво конципиран на спортском аматеризму.
Наводимо да су реновирана и асфалтирана
игралишта широм општине, и да је важно да се
настави са изградњом и опремањем у идућем периоду.
Изграђена је и стављена у функцију спортска дворана
и на тај начин створени услови за функционисање
клубова, а такође и за рекреативно бављење спортом.
Спорт и физичко васпитање младих је саставни дио
живота и као таквом му морамо посветити велику
пажњу. Поред своје здравствене компоненте он
испуњава и друге компоненте – социјално-моралну
равнотежу између појединца и групе, дружење, жељу
за постизањем бољег и већег успјеха, едукацију и
др. Важност спорта међу младима зависи од низа
узрочно-последичних фактора. Сам начин живота
младих, како је показало истраживање (музика коју
слушају, средина у којој живе, материјална ситуација
и старосна доб), указују на потребу за спортом.
Економска ситуираност је, нажалост, пресудна за
бављење спортом, чињеница је да спорт кошта.
У наредном периоду акценат би требао бити
на што квалитетнијој промоцији и приближавању
спорта младима, као и планском приступу овом
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важном сегменту живота. У ову проблематику морају
бити укључени сви фактори почев од Oпштине,
преко омладинских организација као промотера
спорта међу младима, до спортских клубова и да сви
они, под приступачним условима отворе своја врата
младима. На крају, веома битна ставка је приватни
сектор који би требао знатно више материјално
допринјети разоју спорта ове општине.
2.7. Информисања младих
Информисање младих је образовни процес
којим се млади људи оспособљавају да на правилан
начин доносе одлуке и праве позитивне изборе
у свом животу. Кроз овај процес младој особи се
помаже да: лоцира и интерпретира релевантну
информацију, да разумије опције које му стоје на
располагању, као и могуће исходе и ризике које носи
свака од разматраних алтернатива, да примијени
информацију на свој специфичан случај како би
могао да донесе одлуку о одговарајућој акцији.
Недостатак
информација,
недовољна
медијска покривеност, неприступачност oбразовања,
како формалног тако и неформалног, створила је
апатију младе популације на селу. Њихова жеља за
одласком у град је велика и тиме проузрокује један
од највећих друштвених проблема – „старење села“.
Ефикасност
процеса
информисања
зависи како од кванитета (обима), тако и од
квалитета
(разумљивости,
прилагођености,
доступности, правовремености, употребљивости
итд.) информација које се преносе младим људима.
Потребе младих генерално посматрано, према
доступним истраживањима, млади у БиХ најчешће
имају потребу за информацијама о могућностима за
провођење слободног времена (41%), запошљавању
(40%) и образовању (39%). Потребе за информацијама
најмање су изражене када су у питању политика
(14%), социјална заштита (16%), бизнис (17%)
и кредити (18%). Потребе младих варирају у
зависности од узраста. У раним фазама, млади се
углавном више интересују за забаву и могућности
провођења слободног времена. У каснијим фазама,
почињу да јачају интересовања везана за образовање,
запошљавање, културу, бизнис и сл.
Посматрано по полу, мушкарци знатно
чешће од жена имају потребу за информацијама
везаним за запошљавање, кредите и бизнис, док жене
знатно чешће имају потребу за информацијама о
образовању, културним дешавањима и здравственој
заштити. Потребе друштва у том смислу, друштво
има одређене дугорочне потребе, при чему
њихово испуњавање увелико зависи од степена
информисаности младих и њихове укљученост у
друштвене процесе. Врло често млади људи нису
довољно свјесни своје улоге у друштву и не исказују
довољно интересовања за одређене теме. Из тог
разлога, неопходно је, користећи примјерен начин
комуницирања, информисати (едуковати) младе о
свим битним питањима, која представљају тежње или
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проблеме друштва у којем живе, као што су:
-Економски раст и развој, нпр. привреди су потребни
млади, образовани, стручни и способни кадрови,
израженог предузетничког духа, који ће бити
покретачи промјена. У том циљу, информисање
младих треба бити усмјерено на промоцију
предузетништва, као и на могућности за образовање
и стручно усавршавање, запошљавање, покретање
сопственог бизниса и сл.
-Здравствена заштита- веома је битна промоција
здравља и едукација младих о начинима здравог
живљења и о превенцији болести (нпр. ХИВ/АИДС,
рак, дијабетес итд.).
-Европске интеграције - РС и БиХ налазе се на путу
стабилизације и придруживања ЕУ, што отвара
бројне шансе за младе у домену образовања, културне
размјене, коришћења средстава из фондова ЕУ за
разне пројекте и сл.
-Развој демократије - степен развоја демократије још
увијек није на нивоу развијених земаља. Млади су
углавном незаинтересовани за политичка питања,
што се манифестује незадовољавајућим процентом
излазности младих на локалне и парламентарне
изборе.
-Смањење друштвених девијација - свако друштво
суочено је са проблемима који су везани за негативне
друштвене појаве попут криминала, наркоманије,
насиља и сл. Овоме су посебно изложени млади, који
често постају жртве, али и носиоци ових појава.
-Национална, вјерска и расна толеранција - с обзиром
на то да је РС Уставом дефинисана као мултиетничко
друштво, уважавање различитости представља
темељ на коме она почива, као дио дејтонске БиХ и
као будући дио ЕУ. Из тог разлога, кроз информисање
младих, веома је битно градити дух толеранције.
-Једнакост полова - информисање младих мора
бити усмјерено ка изградњи схватања и уважавања
једнакости између полова.
-Заштита животне средине - информисање младих
о овој теми треба да буде усмјерено на повећање
свијести о очувању воде и ваздуха, смањењу емисије
штетних гасова, већем коришћењу обновљивих
извора енергије, повећању степена рециклаже отпада
итд.
-Развој културе - информисање младих у овој
области треба да има за циљ развој младих као
културних стваралаца, али исто тако и њихов развој
као конзумената културе.
-Побољшање старосне структуре - информисање
младих треба бити усмјерено на промоцију улоге
породице као основне ћелије друштва, са циљем
повећања наталитета, смањења броја нежељених
трудноћа и побачаја, смањења броја развода, смањења
исељавања младих, итд.
″Информација је често кључ за учешће и
парво младих да имају приступ информацијама у
вези са могућностима и питањима која их занимају...″
(Европска повеља о учешћу младих на општинском
и регионалном нивоу, мај, 2003.). Млади као главни
″потрошачи″ медија не треба да буду пасивни
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примаоци информација већ да активно учествују
у овом процесу. И то тако што ће имати приступ
креирања садржаја, али и у медиској писмености, тј.
да имају ″способност приступа, анализе, вредновања
и одашиљања порука посредством медија″, међутим
све то младима, осим у мањем обиму, није омогућено.
2.8. Мобилност, омладински рад и организовањe
Препорука Европске повеље о учешћу младих
у животу на општинском и регионалном нивоу, али и
домаћих прописа у областима које регулишу питања
младих и омладинског организовања, јесте да су
млади брига, како друштва тако и државе. Такође,
млади морају бити охрабрени и подржани у учешћу
у друштвеном животу. Ово је битно зато што је
учешће младих у заједници кроз активан невладин
сектор (омладински рад, мобилност младих,
волонтеризам, и др.) или друге облике активности
младих (преко неформалних група младих) једна
од битних одлика демократског друштва.
Истовремено, активности у области омладинског
рада и мобилности младих, усвојене и проведене од
стране младих људи уз институционалну подршку
друштва, обезбјеђују друштвену интеграцију младих,
представљају помоћ младим да развију осјећај
одговорности, самосталности и солидарности, те
доприносе развоју активног грађанства.
Млади људи су најмобилнији слој
становништва. Закон о омладинском организовању
РС препознаје само „међународну омладинску
сарадњу” и то као различите облике сарадње са
младима на међународном нивоу. Недостатак
овог појма је у томе што не обухвата мобилност
појединаца и неформалних група већ се
односи искључиво на представнике удружења/
организција младих. У погледу термина мобилности
младих ова област је третирана као међународна
сарадња. То по себи искључује мобилност младих
унутра земље и ентитета, те покретљивост младих
у правцу село-град и град-град. Тренутно стање у
овој области је незадовољавајуће - већина младих
није путовала у иностранство, а чак 40% младих у
БиХ нема пасош. Ситуација у законодавству које
се односи на мобилности младих али и у погледу
испуњавања обавеза републике или локалних
заједница према младима, није на адекватном нивоу.
Мобилност младих је концепт који
подразумијева путовање младих у земљи или ван
земље с циљем стицања нових знања, вјештина,
размјене
културе/искустава
на
локалном/
међународном нивоу, и др. Овакво схватање
мобилности је неопходно зато што млади као
друштвена група нису хомогени, а њихове потребе
у погледу мобилности се разликују. Омладина
се разликује по друштвеном статусу, имовинском
стању, образовању, животним опредјељењима,
надама и тежњама.
Омладински рад је дефинисан Законом
о
омладинском
организовању
РС
(Члан
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2.) „Омладински рад, односно активност
подразумијева облике друштвено-корисног рада из
области интересовања омладине у који су укључени
и којим се доприноси унапређењу положаја
младих”. Омладина остварује право оснивања
и удруживања у омладинске организације, које
чине омладински сектор у Републици Српској.
Даље, у Закону се помињу термини „стручни рад и
усавршавање” у омладинском сектору, али изричитно
не стоји да је то дио појма „омладински рад” како је
дефинисано међународним стандардима.
Општи је утисак да је активно укључивање
младих у друштвене процесе у последњој деценији
минимално. Неопходно је успостављање механизма
и система који ће на дужи период регулисати и
обезбиједити младима путеве укључивања у процесе
изградње вриједносних ставова и обликовања развоја
заједница, а друштву са сваком новом генерацијом
дати нове и креативне покретачке импулсе.
Наше истраживање показује да је омладина
спремна да се укључи у разне активности, зависно
од сопствених преференција, али не зна гдје и
како. Значи ли то да друштво није на први начин
поставило оквире који омогућавају активност
младих? Да ли и колико друштво има повјерења у
младе? Колико млади имају повјерења у институције?
Постоји ли сарадња институција и организација
из различитих сектора које отварају могућности
за активно укључивање младих у друштво?Млади
имају могућност да се активно укључе у друштвена
дешавања, као и да на њих утичу својим дјеловањем и
остварењем личних идеја, првенствено као ученици
кроз образовне и пратеће школске програме,
затим као корисници и учесници у програмима
организација за младе, као чланови организација
младих и као чланови политичких партија.Овако је
у теорији. Међутим, ваншколске активности су на
ниском нивоу и нису координисане, а буџет за младе
је скроман исто као што је скроман и укупан буџет
општине. Акценат треба ставити на трошење буџета
за младе на пројекте из овог документа, а такође и на
континуирано повећање буџета за младе у наредним
годинама.
Потребно је да се млади укључе у друштвене
активности и ван изборних кампања и промовишу
своје идеје и ставове. Наше мишљење је да млади
у општини морају превазићи досадашње стање
равнодушности и организовано тражити сарадњу
са свим релевантним факторима на територији
општине који су на било који начин повезани са
проблемима младих.
2.9. Кориштења слободног времена младих и
партиципација у друштву
Под слободним временом подразумијевамо
вријеме које проводимо без обавеза и само га креирамо
и испуњавамо зависно од сопствених интереса,
жеља, могућности. Садржаји којима испуњавамо
слободно вријеме могу бити: читање, музика, спорт
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и рекреација, дружење, изласци и забава, филмови,
путовања, креативно стваралаштво, волонтеризам и
активизам, неформално образовање итд. Проблеми
које је идентификовала радна група која је разматрала
слободно вријеме младих су: Проблеми који се тичу
садржаја слободног времена (слаба и несадржајна
понуда догађања у граду, креативних радионица
и сл., млади нису информисани о културним,
спортским, музичким и другим догађањима), затим
доступност садражаја слободног времена (млади
са посебним потребама у многим ситуацијама
нису у могућности да присуствују догађајима
због недостатка персоналне асистенције као и
немогућношћу
приступа
неким
мјестима
због
архитектонских
баријера
и
недостатка
адекватног
превоза,
недостатак
финансија потребних за путовања тј. недоступност
понуђених програма и догађаја и недовољна
подршка иницијаторима организованих облика
слободног
времена
(недостатак
адекватних
простора за дружење, разоноду, едукацију,
забаву, опремљеност постојећих простора је
слаба, опрема застарјела, мањак младих људи са
покретачком енергијом као и несвјесност младих о
могућим промјенама итд.).
Слабом и несадржајном понудом млада
особа у малим, руралним срединама је условљена да
самостално организује своје слободно вријеме. Ово
је узрок масовне појаве да је највећи дио слободног
времена младих једноставно неорганизован. Ипак
можемо рећи да у нашој општини млади људи
испуњавају своје слободно вријеме кроз рекреацију
и спортске активности углавном у сопственој режији.
2.10. Заштита животне средине и млади
Живoтнa срeдинa oбухвaтa, прирoднo
oкружeњe (вaздух, зeмљиштe, вoдa, биљни и
живoтињски свијeт, климa, joнизуjућa и нejoнизуjућa
зрaчeњa, букa и вибрaциje), aли и oкружeњa кoja je
ствoриo чoвјeк (грaдoви и другa нaсeљa, културнoистoриjскa бaштинa, инфрaструктурни, индустриjски
и други oбjeкти). Тaкaв, eкстeнзивaн пojaм живoтнe
срeдинe сe пoдудaрa сa пojмoм eкoлoшкoг систeмa,
кojи oзнaчaвa функциoнaлнo jeдинствo спoљних
услoвa живoтa кojи сe узajaмнo прeплићу, и кojи стoje
у пoврaтнoj вeзи сa свим живим бићимa. Зaштитa и
унaпријeђeњe стaњa живoтнe срeдинe oд нajвeћeг
су знaчaja зa стaнoвникe свaкe лoкaлнe зajeдницe,
a пoсeбнo пoпулaциjу млaдих, jeр су oни ти кojи у
случajу њeнoг угрoжaвaњa трпe пoсљeдицe лoшиjeг
стaндaрдa живoтa и угрoжeнoг здрaвљa.
Низaк нивo eкoлoшкe свијeсти je пoсљeдицa
упрaвo нeдoвoљнoг eкoлoшкoг oбрaзoвaњa, кaкo
у oбрaзoвнoм систeму тaкo и крoз нeфoрмaлнo
eкoлoшкo oбрaзoвaњe и инфoрмaтивнe кaмпaњe.
Eкoлoшкo oбрaзoвaњe имa пoсeбaн знaчaj нajвишe
кoд млaдих, jeр су искуствa других зeмaљa пoкaзaлa
дa сe eдукaциjoм млaдих joш oд нajрaниjeг узрaстa
фoрмирa нeoпхoдaн нивo eкoлoшкe свијeсти кojи
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сe зaтим мнoгo лaкшe прeнoси oд млaдих и нa
стaриje члaнoвe пoпулaциje лoкaлних зajeдницa.
Jeдини стрaтeшки пoуздaн нaчин зaштитe живoтнe
срeдинe зa нaрeднe гeнeрaциje je фoрмирaњe
eкoлoшки eдукoвaнe и oдгoвoрнe пoпулaциje кoja
je свјeснa нeoпхoднoсти oчувaњa живoтнe срeдинe.
Jeдaн oд нajбитниjих пoкaзaтeљa eкoлoшкe свијeсти
и критичкoг мишљeњa су eкoлoшкa удружeњa
млaдих. У друштвимa кoja нe врeднуjу и нe пoштуjу
eкoлoшкe принципe, eкoлoшки aктивизaм млaдих je
oд прeсуднoг знaчaja зa пoдизaњe eкoлoшкe свијeсти,
инфoрмисaњe и eдукaциjу цјeлoкупнe лoкaлнe
зajeдницe и бoрбу зa пoштoвaњe зaкoнa и eкoлoшких
принципa и вријeднoсти. Нajвeћи прoблeми млaдих
aктивистa у рeaлизaциjи aктивнoсти су изгрaдњa
кaпaцитeтa oргaнизaциja, пoдршкa цјeлoкупнe
лoкaлнe зajeдницe, сaрaдњa сa институциjaмa,
мaсoвнoст, вoлoнтeризaм, рукoвoђeњe визиjoм
и стрaтeшким принципимa. Сaмo кoнтинуирaн
рaд, aкциje и прojeкти усмјeрeни кa видљивим и
кoнкрeтним рeзултaтимa мoгу у будућнoсти дoвeсти
дo жeљeнe прoмјeнe у циљу зaштитe живoтнe
срeдинe.
Проводећи Нормативно – правну директиву
СО Рибник је донијела Локални еколошки акциони
план (ЛЕАП) као институционално рјешење
проблема заштите животне средине на нивоу
локалне заједнице.
Рaднa групa je дeтeктoвaнe прoблeмe у
поменутом документу груписaлa прeмa циљним
групaмa: низaк нивo eкoлoшкe свијeсти, нeдoстaтaк
нeфoрмaлнoг eкoлoшкoг oбрaзoвaњa, нeдoвoљaн
брoj млaдих aктивистa, нeдoстaтaк стрaтeшкoг
приступa и зajeдничкe визиje, нeдoстaтaк кoнкрeтних
рјeшeњa и aкциja, нeдoвoљнa пoдршкa прoгрaмимa,
нeдoвoљнa oргaнизoвaнoст, нeдoвoљнa сaрaдњa,
нeдoвoљнo укључивaњe млaдих у прoцeсe дoнoшeњa
oдлукa o eкoлoшким питaњимa, нeдoвoљнa
финaнсиjскa пoдршкa прoгрaмимa,
нeдoвoљaн
брoj млaдих квaлификoвaних стручњaкa у oблaсти
eкoлoгиje кojи сe зaпoшљaвajу у институциjaмa.
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3. ПРОГРАМИ
3. ПРОГРАМИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ОМЛАДИНСКЕ
ОМЛАДИНСКЕ
ПОЛИТИКЕ
ПОЛИТИКЕ

Ред. бр.

Ред. бр. АктивностАктивност

за спровођење
ОдговорниОдговорни
за спровођење
активности
активности

Партнери Партнери

Период реализације
Период реализације

У ОБЛАСТИ
ЗАПОШЉАВАЊА
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
СТРАТЕШКИ
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И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
СТРАТЕШКИ
СУ:
1. Омогућити
да се што да
већи
младе популације
активира на
тржишту
те повећати
информисаности
младих о избору
1. Омогућити
се дио
што неактивне
већи дио неактивне
младе популације
активира
на рада,
тржишту
рада, те ниво
повећати
ниво информисаности
младих занимања,
о избору занимања,
могућностима
могућностима
запошљавања
запошљавања
и перспективама
и перспективама
на тржишту
нарада;
тржишту рада;
2. Омогућити
2. Омогућити
већу оријентисаност
већу оријентисаност
младих према
младих
самозапошљавању
према самозапошљавању
и предузетништву,
и предузетништву,
са акцентом
са на
акцентом
руралнонаподручије;
рурално подручије;
3. Повећати
3. просторну
Повећати просторну
мобилностмобилност
младе радне
младе
снаге
радне
на тржишту
снаге нарада;
тржишту рада;
4. Смањити
4. учешће
Смањити
младих
учешће
у неформалној
младих у неформалној
запослености;
запослености;
5. Побољшати
5. Побољшати
положај младих
положај
жена
младих
на тржишту
жена нарада
тржишту
и смањити
рада иучешће
смањити
младих
учешће
са младих
ниским са
степеном
ниским образовања
степеном образовања
у укупној незапослености.
у укупној незапослености.
Стратешки
циљ 1. Омогућити
да се што већи
младе популације
активира активира
на тржишту
те повећати
информисаности
младих младих
Стратешки
циљ 1. Омогућити
да се дио
штонеактивне
већи дио неактивне
младе популације
на рада,
тржишту
рада, те ниво
повећати
ниво информисаности
о избору занимања,
могућностима
запошљавања
и перспективама
на тржишту
о избору занимања,
могућностима
запошљавања
и перспективама
на рада
тржишту рада

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2013-2018.2013-2018.
Општина
Рибник - Одјељење
за
Општина Рибник
- Одјељење
за
Послодавци,
Послодавци,
привреду ипривреду и
Стимулисање
послодаваца
Стимулисање
послодаваца
који имајукоји имају
Школе ученика,
и СавјетиНВО
ученика, НВО
Школе и Савјети
за друштвене
Одјељење Одјељење
за друштвене
и технолошког
потенцијала
да финансије,
кадровскогкадровског
и технолошког
потенцијала
да финансије,
1.1.
дјелатности.
примајуи ученике
студенте
уз дјелатности.
примају ученике
студентеина
праксу,на
уз праксу,
подршку тимова.
стручних тимова.
подршку стручних
ПроводитиПроводити
програме финансирања
и
програме финансирања
и
Општина Рибник
суфинансирања
запошљавања
1.2.
суфинансирања
запошљавања Општина Рибник
приправника
и волонтера.
приправника
и волонтера.

Завод за запошљавање
РС, Влада РС,2013-2018.
Завод за запошљавање
Влада 2013-2018.
РС, ресорна
министарства
и
РС,
ресорна министарства
и
приватни сектор
приватни сектор

2013-2018.2013-2018.
Завод
Општина
Рибник - Одјељење
заза Завод за
Општина Рибник
- Одјељење
за
запошљавање
запошљавање
РС, ШколеРС, Школе
привреду ипривреду и
1.3.
Комуникација
Комуникација
и сарадња исасарадња са
за друштвене
финансије,финансије,
Одјељење Одјељење
за друштвене
послодавцима
подршка
послодавцима
и подршкаиза
праксу. за праксу.
дјелатности.
дјелатности.
Промовисати
друштвени
значај система
1.4.
Промовисати
друштвени
значај система
волонтеризма
Општина Рибник
волонтеризма
и о б е з б ииј еодбиетзиб и
у сј елдоивтеиОпштина
у с л о в е Рибник
з а в о л о нзтаи рв оа њ
л ое нит иприправништво.
р а њ е и приправништво.

2013-2018.2013-2018.
Министарство
Министарство
породице, породице,
омладине и
омладине
спорта, НВО
и спорта, НВО

јул 2013.
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Стратешки циљ 2. Омогућити већу оријентисаност младих према самозапошљавању и предузетништву, са акцентом на рурално подручије
2.1.

Подржавати програмe
континуираних обука и
менторства у развоју
омладинског предузетништва.

Општина Рибник - Одјељење за
привреду и финансије,Одјељење за Ресорна министарства, НВО
друштвене дјелатности.

2013-2018.

2.2.

Омогућити израду бизнис
планова младим
подузетницима у циљу
аплицирања за кредитна
средства.

Инвестиционо - развојна
Општина Рибник - Одјељење за
банка РС и др. комерцијалне
привреду и финансије,Одјељење за банке
друштвене дјелатности.

2013-2018.

2.3.

Суфинансирање младих
приликом покретања
властитог бизниса у
пољопривреди и другим
областима.

Општина Рибник - Одјељење за
привреду и финансије, Одјељење
за друштвене дјелатности.

2013-2018.
Ресорна министарства

Стратешки циљ 3. Повећати просторну мобилност младе радне снаге на тржишту рада
3.1.

4.1.

2013-2018.

Завод за
Прикупљање информација
Општина Рибник - Одјељење за
запошљавање РС,
са тржишта рада, радних
привреду и финансије, Одјељење
приватни
мјеста и њихова презентација младој
за друштвене дјелатности.
предузетници, НВО
популацији.
Стратешки циљ 4. Смањити учешће младих у неформалној запослености
Општина Рибник - Одјељење за
друштвене
дјелатности;

Појачати рад
инспекцијских органа.

Грађани,
НВО.

2013-2018.

Стратешки циљ 5. Побољшати положај младих жена на тржишту рада и смањити учешће младих са ниским степеном образовања у укупној
незапослености

5.1.

5.2

Подржавати програме подстицајних
мјера у циљу покретања предузетничке
дјелатности младих жена.

Посебну пажњу обратити на провођење
законских мјера које се односе на
заштиту радно-правног статуса
трудница.

Општина Рибник

Oпштина Рибник

Инвестиционо-развојна банка РС , 2013-2018.
Републичка агенција за развој
малих и средњих предузећа,
Џендер центар, надлежна
министарства.
2013-2018.

Министарство рада и борачкоинвалидске заштите
Џендер центар

У ОБЛАСТИ СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СУ:
Стварање оквира/инструмената за имплементацију стамбене политике за младе.

Стратешки циљ 1. Стварање оквира/инструмената за имплементацију стамбене политике за младе.
Министарство за просторно
1.1.
Иницирање измјена прописа са Општина Рибник уређење, грађевинарство и
Одјељење за привреду и
циљем смањења трошкова при
екологију РС.
куповини или градњи стамбених финансије
јединица за младе (смањење
ренте и таксе за уређење
градског грађ. земљишта).
1.2.

Иницирање измјена прописа са
циљем смањење трошкова зa
комуналне прикључке (таксе за
струју, воду и сл.).

Општина Рибник Одјељење за привреду и
финансије.

ЈУКП Рибник,
Електродистрибуција, Телеком

2013-2018.

2013-2018.

У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ РАДА И УСАВРШАВАЊАМЛАДИХ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СУ:
1. Подршка младима у току школовања од стране локалне заједнице;
2. Обезбјеђивање већег учешћа младих у формалним образовним програмима и њихова укљученост у процесе одлучивања;
3. Перманентно усклађивање формалног образовања са реалним захтјевима тржишта и активна подршка развоју каријере младих;
4. Развијање програма неформалног образовања младих и успостављање критеријума квалитета и стандарда неформалног образовања;
5. Унапређење образовних институција компијутерском опремом и савременим дидактичко-информатичким медијима, усавршавње информатичке
писмености свих актера образовног процеса и израда електронских и мултимедијалних образовних садржаја.

Стратешки циљ 1. Подршка младима у току школовања од стране локалне заједнице

5.2

Посебну пажњу обратити на провођење
законских мјера које се односе на
заштиту радно-правног статуса
Страна 22,
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трудница.

Oпштина Рибник

2013-2018.

Министарство рада и борачкоинвалидске заштите
Џендер центар

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

У ОБЛАСТИ СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СУ:
Стварање оквира/инструмената за имплементацију стамбене политике за младе.

Стратешки циљ 1. Стварање оквира/инструмената за имплементацију стамбене политике за младе.
Министарство за просторно
1.1.
Иницирање измјена прописа са Општина Рибник уређење, грађевинарство и
Одјељење за привреду и
циљем смањења трошкова при
екологију РС.
куповини или градњи стамбених финансије
јединица за младе (смањење
ренте и таксе за уређење
градског грађ. земљишта).
1.2.

Иницирање измјена прописа са
циљем смањење трошкова зa
комуналне прикључке (таксе за
струју, воду и сл.).

Општина Рибник Одјељење за привреду и
финансије.

ЈУКП Рибник,
Електродистрибуција, Телеком

2013-2018.

2013-2018.

У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ РАДА И УСАВРШАВАЊАМЛАДИХ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СУ:
1. Подршка младима у току школовања од стране локалне заједнице;
2. Обезбјеђивање већег учешћа младих у формалним образовним програмима и њихова укљученост у процесе одлучивања;
3. Перманентно усклађивање формалног образовања са реалним захтјевима тржишта и активна подршка развоју каријере младих;
4. Развијање програма неформалног образовања младих и успостављање критеријума квалитета и стандарда неформалног образовања;
5. Унапређење образовних институција компијутерском опремом и савременим дидактичко-информатичким медијима, усавршавње информатичке
писмености свих актера образовног процеса и израда електронских и мултимедијалних образовних садржаја.

Стратешки циљ 1. Подршка младима у току школовања од стране локалне заједнице

1.1.

1.2.

Усклађивање постојећих
критерија за додјелу
стипендија са потребама
тржишта рада.

Kомисија за
Општина Рибник младе и заинтересоване
Одјељење за друштвене
дјелатности, Oдјељење за привреду НВО,студенти и ученици
и фиансије

Подршка стручном усавршавању младих. Општина Рибник

2013-2018.

Министарство породице, омладине 2013-2018.
и спорта,НВО

Стратешки циљ 2. Обезбјеђивање већег учешћа младих у формалним образовним програмима и њихова укљученост у процесе одлучивања

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Истражити и анализирати образовне
Општина Рибник потребе младих, посебно у средњем
образовању и дефинисати одговарајуће Одјељење за друштвене
дјелатности;
политике уписа.

Министарство просвјете и културе, 2013-2015.
васпитно-образовне институције у
Републици Српској Републички
педагошки завод, Школе

Истражити и анализирати учешће
младих у свим нивоима формалног
образовања и успоставити бољу
покретљивост младих кроз систем
средњег и високошколског образовања.

Општина Рибник Одјељење за друштвене
дјелатности;

Министарство просвјете и културе 2013-2015.
Министарство науке и технологије,
Републички педагошки завод,
Министарство породице, омладине
и спорта, Школе

Општина Рибник Одјељење за друштвене
дјелатности;

Републички педагошки завод,
Основне школе и средња школа

Креирати и примјенити
механизме за мјерење
степена прихваћености
образовног процеса од стране ученика.

Снажније промовисати учешће младих у
процесима одлучивања кроз савјете
ученика у јединицама локалних
самоуправа и студентски парламент и
Општина Рибник
омогућити младима активно учешће у
планирању и реализацији ваннаставних
активности.

2013-2015.

2013-2018.

Министарство просвјете и
културе, Министарство породице,
омладине и спорта, Студентски
парламент, Савјети ученика,
васпитно-образовне институције у
РС

јул 2013.
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Стратешки циљ 3. Перманентно усклађивање формалног образовања са реалним захтјевима тржишта и активна подршка развоју каријере младих

3.1.

3.2.

Усклађивање образовних
профила у Средњошколском центру.
Унаприједити практичну
наставу и иновативне
врсте наставе у образовним установама
(посебно средњим стручним школама) и
стручну праксу у привреди.

Општина Рибник, Основне школе Завод за запошљавање РС ,
Републички педагошки завод
и
средња школа

2013-2018.

2013-2018.

Општина Рибник

Републички педагошки завод,
Средња школа, Приватни сектор

Стратешки циљ 4. Развијање програма неформалног образовања младих и успостављање критеријума квалитета и стандарда неформалног
образовања
2013-2018.
Министарство просвјете и
Подржати развој и израду
културе,
омладинских пројеката
Министарство породице,
који за циљ имају неформално образовање
Општина Рибник
омладине и
и обезбједити већу
спорта Средње и основне школе
промоцију неформалног
НВО
образовања.
Стратешки циљ 5. Унапређење опремљености образовних институција компијутерском опремом и свременим дидактичко-информатичким медијима,
усавршавање информатичке писменоти свих актера образовног процеса и израда електронских и мултимедијалних образовних садржаја

4.1.

5.1.

Реализовати активност
набавке и опремања основних и средњих
школа на подручју
Општина Рибник у сарадњи са
општине са модерном дидактичкомМинистарством
информатичком
просвјете и културе
опремом ( дигитални фото-апарати,
дигиталне видео-камере, бим-пројектори,
notebook
рачунари- лаптоп).

2013-2018.
Средња
школа и основне школе

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СУ:
1. Осигурати финансијске, техничке и друге услове за континуирану умјетничку продукцију и промоцију;
2. Промовисање и укљученост младих у процес одлучивања у домену културе;
3. Осигурање суфинансирања и стипендирања младих талентованих ствараоца у домену културе.
Стратешки циљ 1. Осигурати финансијске, техничке и друге услове за континуирану умјетничку продукцију и промоцију

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Планирати ставке у буџету за продукцију
радова младих умјетника.
Општина Рибник
Обезбједити боље и адекватније просторе
за културне активности, те већу
Општина Рибник Cавјети МЗ
проходност за младе умјетнике у
домовима културе у МЗ.
Суфинансирати
промоције младих
умјетника (фестивали,
концерти, изложбе,
издаваштво и сл).
Формирати комисије за
евалуацију и селекцију
предложених пројеката
из области културе .

Ресорна министарства

2013-2018.
Министарство
просвјете и
културе, НВО

Министарство
Општина Рибник,
просвјете и
ЈУ “Народна
културе, НВО
библиотека”, ЈУ “Културни центар”
Oпштина Рибник Одјељење за друштвене
дјелатности

2013-2018.

НВО,
установе културе

2013-2018.

2013-2018.

Стратешки циљ 2. Промовисање и укљученост младих у процес одлучивања у домену културе
2.1.

Укључити младе у процес планирања и
реализације културних активности.

Одјељење за
друштвене дјелатности

2.2.

Унаприједити информисање младих о
садржајима из области
Културе.

Одјељење за
друштвене дјелатности

Министарство просвјете и културе 2013-2018.
,НВО и омладинске организације
Министарство просвјете и културе , 2013-2018.
НВО и омладинске организације,
Народна библиотека, локални
медији

Стратешки циљ 3. Осигурање суфинансирања и стипендирања младих талентованих ствараоца у домену културе
3.1.

Дефинисати критеријуме за
суфинансирање и стипендирање
младих умјетника.

Општина Рибник

Министарство просвјете и културе, 2014-2018.
Омладински савјет Републике
Српске
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У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СУ:
1. Подршка младима кроз социјално-здравствене програме, те сарадња са програмима који проводе остале области документа „Омладинска политика“;
2. Подршка социјално угроженим младима у општини;
3. Подршка младима у руралним дјеловима општине;
4. Укључивање младих у рад органа који се баве социјалном политиком младих у локалној управи;
5. Развој и спровођење програма превенције малољетничке деликвенције и међувршњачког насиља;
6. Превенција насиља у породици, посебно према младима.
Стратешки циљ 1. Подршка младима кроз социјално-здравствене програме, те сарадња са програмима који проводе остале области документа
„Омладинска политика“
1.1.
Министарство здравља и социјалне 2013-2018.
Развој и спровођење програма превенције
заштите, НВО, Средња школа и
Општина Рибник, Центар за
полно преносивих
Црвени крст
социјални рад и
болести и репродуктивног
Дом здравља
здравља у основним и средњим школама.
1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Развој и спровођење програма из прве
помоћи у средњим и основним школама

Црвени крст

Средња школа,
основне школе

Ресорна министарства, Црвени
Подржавње организовања едукација на
крст и друге НВО,
тему превенције болести зависности
Школе
(наркоманија, алкохолизам) на часовима
одјељенске заједнице, ревизија наставног
процеса и уврштавање тема превенције Општина Рибник
болести зависности у неке од предмета,
нпр. биологија.
Стратешки циљ 2. Подршка социјално угроженим младима
Израда програма помоћи младима из
социјално угрожених категорија (из
области
запошљавања, школства, здравства).
Подршка младим са
инвалидитетом и другим посебним
потребама.

Ресорна министарства, НВО

2013-2018.

2013-2018.

2013-2018.

Општина Рибник - Центар за
социјални рад
Општина Рибник - Центар за
социјални рад Основне
школе,средња школа

НВО; Савјет ученика

Општина Рибник;
Основне школе
и средња школа

Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, НВО

2013-2018.

2013-2018.

Уклањање архитектонских
баријера на кључним
мјестима (јавне установе, пјешачки
прелази и сл) за особе
са инвалидитетом.

Стратешки циљ 3. Подршка младима у руралним дјеловима
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Омогућити приступ модерним средствима
комуникације и
Општина Рибник, Школе
омогућавање учења страних језика.

2013-2018.
НВО; Министарство
породице,омладине и
спорта, Министарство просвјете и
културе, НВО

Развијати програме за
побољшање квалитета
Општина Рибник, Школе
живота на селу (културноумјетнички, забавни и спортски
програми).
Развијати програме неформалне едукације
у школама на селу и школама у
неразвијеним општинама (едукација из
Општина Рибник
репродуктивног здравља, болести
зависности, предузетништво, ИТ, учење
на даљину и сл.

Ресорна министарства, Савјети
МЗ, НВО

2013-2018.

Министарство здравља и
социјалне заштите, НВО

2013-2018.

Побољшати превоз дјеце из удаљених села Општина Рибник
до урбаног дијела општине.

Министарство саобраћаја и веза, 2013-2018.
Министарство просвјете и културе

Стратешки циљ 4. Укључивање младих у рад органа који се баве социјалном политиком младих у локалној управи
4.1.

Укључивање младих у рад скупштинских
органа, комисија и
Општина Рибник
других органа у општини.

Министарство управе и локалне
самоуправе, Представници
политичких партија, НВО

2013-2018.

Стратешки циљ 5. Развој и спровођење програма превенције малољетничке деликвенције и међувршњачког насиља
5.1.

Едукација у основним и
средњим школама о насиљу и насилној
комуникацији и правној
регулативи у тој области.

2013-2018.
Општина Рибник - Центар за
социјални рад

Министарство просвјете и
културе и НВО

јул 2013.
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5.2.

Спровођење кампање о
ненасилној комуникацији.

5.3.

Развој и спровођење
програма подршке младим који су били
жртве насиља у породици, жртве
сексуалног насиља и вршњачке
делликвенције.

Општина Рибник - Центар за
социјални рад

НВО, Основна и
средња школа, Гендер центар

Општина Рибник - Центар за
социјални рад

Министарство здравља и социјалне
заштите , МУП, НВО,
Основна и средња школа

2013-2018.
2013-2018.

Стратешки циљ 6. Превенција насиља у породици, посебно према младима
6.1.

Провести истраживања на нивоу локалне
Општина Рибник - Одјељење за
НВО, Основна и
заједнице о облицима насиља у породици,
друштвене дјелатности Одјељење
средња школа
превасходно младима.
за општу управу

2013-2014.

6.2.

НВО,Основна и
Општина Рибник - Одјељење за
Идентификација младих жртава
породичног насиља , путем СОС телефона, друштвене дјелатности, Oдјељење средња школа
за општу управу
школа, НВО.

2013-2014.

НВО,Основна и
средња школа

2013-2018.

6.3.

Савјетодавни и терапијски рад са жртвама
насиља, те починиоцима насиља у
Општина Рибник
породици .

У ОБЛАСТИ СПОРТА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВИ СУ:
1. Подршка и популаризација спорта на општинском нивоу;
2. Јачање спортских капацитета и инфраструктуре;
3. Подршка развоју спорта у образовним институцијама.
Стратешки циљ 1. Подршка и популаризација спорта на општинском нивоу
1.1.

Подржати рад спортских
организација и младих
спортиста.

Општина Рибник

1.2.

Информисати младе путем медија о
значају бављења спортом.

Општина Рибник
ЈУ “Културни центар Рибник”

1.3.

Подршка пројектима едукативног
карактера за професионалце у
Спорту.

Општина Рибник

Министарство омладине,
породице и спорта, НВО, Школе

2013-2018.

Спортске организације, НВО

2013-2018.

Министарство омладине,
породице и спорта

2013-2018.

Стратешки циљ 2. Јачање спортских капацитета и инфраструктуре
2.1.

2.2.

Реконструисати или
изградити спортско
рекреативне терене у
руралним насељима.

Општина Рибник

Одржавати
постојеће спортске терене.

Општина Рибник

Министарство финансија,
Министарство омладине,
породице и спорта

2013-2018.

Савјети МЗ,Министарство
омладине,породице и
спорта, Спонзори

2013-2018.

Стратешки циљ 3. Подршка развоју спорта у образовним институцијама
3.1.

3.2.

3.3.

Популаризација спорта
кроз организацију
спортских такмичења у
школама.

Општина Рибник

Препознавање и
подршка развоју
спортских талената.

Одјељење за
друштвене
дјелатности

Подршка у
организовању
спортских турнира
(рукомет, фудбал и сл.).

Одјељење за
друштвене
дјелатности

Спортски клубови;
Министарство просвјете и
културе, Школе

2013-2018.

Спортске организације,
Министарство просвјете и
образовања, Основна и
средња школа, НВО
Спортски клубови;
Школе, Савјети МЗ

2013-2018.

2013-2018.

У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА МЛАДИХ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СУ:
1. Унаприједити институционални систем за информисање младих;
2. Повећати степен кориштења интернета у општини;
3. Повећати степен информисаности младих о могућностима за образовање и стручно усавршавaње.
Стратешки циљ 1. Унаприједити институционални систем за информисање младих

1.1.

Повећати обим,
доступност и
квалитет
информација за
младе.

2014-2018.
Општина Рибник

Министарство омладине,
породице и
спорта, медији, НВО
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2013-2018.

1.2.

Ојачати сарадњу
са омладинским
организацијама у
општини.

1.3.

Успоставити интернет портал за
информисање
младих.

Одјељење за
друштвене
дјелатности

Општина Рибник

НВО

Министарство омладине,
породице и спорта, НВО

2013-2018.

Стратешки циљ 2. Повећати степен кориштења интернета у општини
2.1.

Омогућити увођење интернета у свим
школама.

2.2.

Омогућити
бесплатну обуку
за коришћење
рачунара и интернета за
посебне категорије младих.

Општина Рибник, Школе

Општина Рибник, Школе

Министарство
просвјете и културе

2013-2018.

Mинистарство науке и
технологије, НВО

2013-2018.

Стратешки циљ 3. Повећати степен информисаности младих о могућностима за образовање и стручно усавршавање
3.1.

Објављивати у склопу интернет портала за
младе информативне водиче (у штампаној
форми и на интернету), са прегледом свих
Општина Рибник
образовних институција, њихових
образовних програма, те стипендија које
су на располагању младима у току
школовања.

2013-2018.

Министарство
просвјете и
културе; Образовне
институције
2013-2018.

3.2.
Подржавати информативне активности
усмјерене на промоцију размјене студената Општина Рибник
и ученика.

3.3.

Општина Рибник, Школе

2013-2018.
НВО;
Министарство
породице омладине
и спорта
Министарство просвјете и културе 2013-2018.
Савјети родитеља у основним и
средњим школама

Општина Рибник, Служба за
социјалну заштиту

Министарство здравља и социјалне 2014-2018.
заштите
Омладински савјет Републике
Српске

Подржавати организовање округлих
столова и консултације са представницима
Општина Рибник, Школе
младих у циљу прикупљања
информацијама о потребама и
проблемима младих.

3.4.
Развијање модела и програма
савјетовања родитеља ученика у
основним и средњим школама.
3.5.

Подршка програмима и формирању
невладиних омладинских организација
специјализованог типа -удружења
бивших алкохоличара и наркомана,
удружења преступника, итд.

Студентске
организације, Школе, НВО

ОБЛАСТИ МОБИЛНОСТИ МЛАДИХ, ОМЛАДИНСКОГ РАДА И ОРГАНИЗОВАЊА СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СУ:
1.Мотивисати, образовати и подржавати младе да активно учествују у друштву кроз подршку програма активног учешћа младих у друштву;
2.Подстицати и подржавати младе за омладинско организовање и учешће у раду омладинских организација;
3.Омогућити простор за младе;
4. Повећати мобилности младих.
Стратешки циљ 1. Мотивисати, образовати и подржавати младе да активно учествују у друштву кроз подршку програмима активног учешћа младих у
друштву
1.1.

1.2.

Подржавати иницијативе, програме које
имају за циљ системско и организовано
образовање младих о
људским правима и
обавезама и грађанским
правима и слободама и
важности активног
учешћа у друштву.
Подржавати програме
којима се представници
омладинских организација
информишу о структури
и улози државне и локалне управе.

2013-2018.

Општина Рибник

Општина Рибник

Министарство, породице,
омладине и спорта,
Средње школе;
НВО

Министарство
породице омладине
и спорта , НВО

2013-2018.

јул 2013.
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Стратешки циљ 2. Подстицање и подршка младима за омладинско организовање и учешће у раду омладинских организација
2.1.

2.2.

Општина Рибник - Одјељење за
друштвене
дјелатности

Подршка формирању савјетодавних
одбора младих и других
организација које се баве
питањима младих.
Сваке године у буџету
планирати средства за
пројекте и програме који
се тичу младих.

2013-2018.
НВО; Савјет
ученика
НВО; Савјет
Ученика, Комисија за младе

2013-2018.

НВО;

2013-2018.

Општина Рибник

2.5.

Општина Рибник,
Одјељење за
друштвене дјелатности

Израдити систем
мониторинга одобрених
пројеката.

Стратешки циљ 3. Омогућити простор за младe
3.1.

Омогућити да млади имају
приступ просторијама
савјета мјесних заједница и
домова.

Општина Рибник

НВО;
Савјети
мјесних
заједница

2013-2018.

Стратешки циљ 4. Повећање мобилности младих
4.1.

Општина Рибник Одјељење за
привреду
и финансије, Одјељење
задруштвене дјелатности

Подржати програме и
пројекте волонтерских и
извиђачких кампова.
4.2.

2013-2018.
НВО, Савјет ученика,
Студенти

Општина Рибник Одјељење за
Подржати пројекат „Сусрети школа“ који
Ресорна министарства
привреду и финансије, Одјељење
ће се организовати
за друштвене дјелатности, Школе
међусобним посјетама школа широм РС.

4.3.

Општина Рибник -Одјељење за
Основне школе
привреду
и средња школа,
и финансије, Одјељење за
Савјет ученика
друштвене дјелатности

Подржати програм посјете младих из
руралних подручја спортским и
културним дешавањима у градовима.

2013-2018.

2013-2018.

У ОБЛАСТИ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА И ПАРТИЦИПАЦИЈА У ДРУШТВУ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СУ:
1. Подржати рад омладинских центара;
2. Извршити промоцију омладинског рада и разбити предрасуде о омладинском раду;
3. Подржати омладинске иницијативе које имају за циљ испуњавање слободног времена младих;
4. Ограничити приступ садржајима непланског коришћења слободног времена младих;
5. Успоставити механизме сарадње између младих и локалне управе;
6. Развијати сарадњу младих и власти и обезбјеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив
институционални оквир, а на основу потреба
младих,
7. Унапређивати квалитет и равномјерну распрострањеност програма који доприносе активнијем учешћу младих.
Стратешки циљ 1. Подржати рад омладинских центара
1.1.

Дефинисање критеријума за додјелу
простора за рад
Омладинских организација које раде на
организовању
слободног времена младих.

Општина Рибник – Одјељење за
општу управу,
Одјељење за
друштвене дјелатности

2013-2018.
Савјети МЗ,
НВО

1.2.

2013-2018.
Подржавати сарадњу образовних
институција и школе са омладинским
Министарство породице
организацијама које се баве
Општина Рибник -Одјељење за
омладине и спорта
организованим коришћењем слободног
привреду
времена, посебно културом, забавом,
и финансије, Одјељење за
промоцијом здравог начина живота,
друштвене дјелатности
креативним и волонтерским радом
младих, неформалним
облицима образовања и сл.
Стратешки циљ 2. Извршити промоцију омладинског рада и разбити предрасуде о омладинском раду

2.1.

Општина Рибник,
Додјела простора омладинским
организацијама за отварање омладинских савјети мјесних
заједница
центара.

НВО

2013-2018.
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Стратешки циљ 3. Подржати омладинске иницијативе које имају за циљ испуњавање слободног времена младих
3.1.

3.2.

Подршка омладинским пројектима који се
Општина Рибник Одјељење за
реализују на локалном нивоу са циљем
привреду и финансије, Одјељење
употпуњавања
за друштвене дјелатности
слободног времена
младих (образовни,
спортски, медијски).
Обезбиједити просторне
услове на локалном
нивоу за рад омладинских
организација и реализацију различитих
иницијатива.

2013-2018.
НВО

2013-2018.
Одјељење за
општу управу

Савјет МЗ; НВО

Стратешки циљ 4. Ограничити приступ садржајима непланског коришћења слободног времена младих
4.1.

4.2.

Стално праћење и информисање јавности
Одјељење за
о спровођењу Одлуке о
друштвене дјелатности
забрани продаје и точења алкохола
ЈУ “Културни центар Рибник”
лицима млађим од 18 година .
Кроз локалне медије и
друге облике информисања пласирати
Општина Рибник
поруке у јавности о штетности провођења
слободног времена у
кладионицама и сличним локацијама

2013-2018.
МУП

2013-2018.
Локални медији; НВО

Стратешки циљ 5. Успостављати механизме сарадње између младих и локалне управе
2013-2018.
5.1.

Одржавати континуирану сарадњу између
референтом за младе,Комисијом за младе Општина Рибник
и НВО

5.2.

Подршка организовању
конференција и других
скупова у локалним заједницима са циљем
Општина Рибник
размјене искуства између младих и
локалних власти и
дефинисања програма.

5.3

Подржати програме који
имају за циљ рад са младима у руралним
срединама и иницијативе младих у
руралним срединама.

Општина Рибник - Одјељење за
друштвене
дјелатности

Сви наведени у програму

2013-2018.

НВО

Ресорна министарства,
НВО; Спортске организације;
Образовне институције

2013-2018.

Стратешки циљ 6. Развијати сарадњу младих и власти и обезбјеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а
на основу потреба младих
НВО и омладинске организације 2013-2018.
Општина Рибник - Одјељење за
Континуирано истраживање о потребама
друштвене
6.1.
младих
дјелатности
2013-2018.
6.2.
Обавезно укључивање
НВО,
представника младих у
Представници
комисије, радне групе,
политичких
Општина Рибник
одборе и друга тијела
партија
која осмишљавају,дефинишу и спроводе
политике/програме/пројекте који се тичу
младих људи на свим нивоима власти.
Стратешки циљ 7. Унапређивати квалитет и равномјерну распрострањеност програма који доприносе активнијем учешћу младих

7.1.

7.2.

Дефинисати активне мјере у циљу
формирања квалитетних понуда за младе у
мањим срединама како би младима било
Општина Рибник
омогућено да у овим срединама развију
Савјети МЗ
своје потенцијале.
Подржати програме који имају за циљ рад
са младима у руралним срединама и
Општина Рибник
иницијативе младих у руралним
Савјети МЗ
срединама.

Министарство породице, омладине 2013-2018.
и спорта,
НВО, Школе

2013-2018.
Министарство породице, омладине
и спорта, образовне институције,
НВО

јул 2013.
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У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СУ:
1. Институционално рјешавање проблема заштите животне средине;
2. Популаризација активности везаних за заштиту животне средина.

Стратешки циљ 1. Институционално рјешавање проблема заштите животне средине
1.1.

Општина Рибник
Израдити систем мониторинга и
Одсjeк за
евалуације локалног еколошког акционог
урбанизам,стамбено-комуналне
плана.
послове

НВО; савјети мјесних
заједница, надлежно
министарство

2013-2014.

Стратешки циљ 2. Популаризација активности везаних за заштиту животне средине

2.1.

2.2.

Стално промовисање
вриједности и потребе очувања,
заштите животне средине кроз
подстицање и стимулацију
волонтеризма и других видова
активизма у акцијама заштите
животне средине.
Подршка организацији
еколошких
активности у МЗ.

Општина Рибник

НВО, образовне
установе,
ЈУ “КП Рибник”, ЈУ “Културни
центар Рибник”

Општина Рибник - Одсjeк за урбанизам и Школе; НВО Савјети мјесних
заједница,
стамбено- комуналне
послове, ЈУ “КП Рибник”
Школе; НВО, јавна предузећа, ЈУ
“КП Рибник”

2.3.

Успоставити сарадњу између
јавних предузећа институција и
организација које се
Општина Рибник
баве заштитом
животне средине и
образовно-васпитних
институција.

2.4.

Подржати акције
приближавања
грађана природи и
природним љепотама
општине.

Школе, НВО
Општина Рибник

2013-2018.

2013-2018.

2013-2018.

2013-2018.
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4. ЗАКЉУЧАК
У складу са Законом о омладинском
организовању, најзначајнији механизми за развој и
примјену омладинске политике су:
- Одјељење за друштвене дјелатности - орган
Административне службе општине које између
осталог
прати рад и еманципацију младих
људи, сарађује са представницима омладинских
организација и др. НВО, затим надгледа процес
имплементације „Омладинске политике“ и даје
препоруке за његову бољу имплементацију.
- Комисија за младе – скупштинско радно тијело у
чији састав поред одборника улазе и представници
омладинских НВО.
- Савјети младих.
У протеклом периоду у општини је систематизовано
радно мјесто референта за друштвене дјелатности
који обавља послове везано за питања младих,
сарадња са НВО, на реализацији „Омладинске
политике“ и сл.
Препоруке на реализацији „Омладинске
политике“ на нивоу јединице локалне самоуправе:
1. Израдити систем мониторинга и евалуације
пројеката из документа;
2. Иницирати оснивање Омладинског савјета
општине Рибник;
3. Доносити годишње акционе планова носилаца
активности задужених за реализацију документа;
4. Средства у буџету планирати на основу годишњих
акционих планова и програма из документа
„Омладинска политика“ од стране носилаца
активности.
Препоруке омладинским НВО
Улога младих и омладинских организација
у планирању и примјени „Омладинске политике“ је
веома важна. Стога млади и омладинске организације
треба да схвате своју велику друштвену одговорност
за унапређење позиције младих. Омладинске
организације не треба да буду затворене групе
посредством којих се остварују интереси малих
група и појединаца, него треба да буду снага која ће
искрено заступати интересе младих. Омладинске
организације на локалном нивоу не треба да буду
конкуренти, него треба да међусобно сарађују у
заједничком интересу омладине. Потребно је да
омладинске организације схвате значај омладинских
савјета на нивоу наше општине. Омладински савјети
су „простор“ за међусобан дијалог различитих
група, ради рјешавања проблема младих. Сарадња и
партнерски однос са локалном управом у планирању
и примјени омладинске политике је важан друштвени
задатак и одговорност омладинских организација.
Финансијска средста за реализацију
програма из овог документа потребно је планирати
на годишњем ниво, у склопу акционих планова које
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израђују носиоци активности. Годишњи акциони план
треба да представља прецизно дефинисане пројекте,
програме и активности које ће бити проведене у
оквиру реализације „Омладинске политике“. Као
такав, акциони план садржи активности и пројекте
ресорних Oдјељења, активности других институција
надлежних за спровођење „Омладинске политике“,
активности омладинских или других невладиних
организација и удружења. Такође, акционим планом
треба да буду прецизирани рокови провођења,
одговорно лице, институција или организација
као и предложени модел финансирања одређеног
пројекта/активности. Акциони план треба да буде
донесен прије финализације буџета општине како
би се средства могла планирати према стварним,
а не претпостављеним потребама и пројектима.
Треба имати у виду да је „Омладинска политика
“ флексибилан документ који треба редовно
ажурирати ради прилагођавања
промјенама у окружењу. Обзиром на значај и
комплексност ове проблематике, као и на чињеницу
да је брига о младима општи интерес сваке општине,
потребно је да се у процес развоја омладинске
политике укључи шира друштвена заједница
(Општина, школе, привредни субјекти, невладине
организације...), те да се створи институционална
обавеза ресорних органа у спровођењу програма
који ће се дефинисати омладинском политиком.
Радну групу за креирање документа
„Омладинска политика општине Рибник 2013-2018“
чинили су:
1. Миле Врачар – предсједник;
2. Миомира Јелић - члан;
3. Марија Митровић - члан;
4. Ивана Савић- члан;
5. Славица Миљановић- члан;
6. Љубо Тепић - члан;
7. Душко Козомара - члан;
8. Лазар Јањић - члан;
9. Миља Берић - члан;
10. Мирко Милетић– члан.
Радна група за креирање нацрта документа
		 „Омладинска политика општине Рибник 20132018“, именована рјешењем Начелника општине
Рибник број. 01-66-4/13 од 29.03.2013. године
конкретизовала је приједлоге и заједничке идеје
чланова радне групе и сачинила је коначни
текст Приједлога „Омладинске политике“ и
просљедила га у скупштинску процедуру на
усвајање.
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живoтнe срeдинe, Цeнтaр зa aнтирaтну aкциjу,
Бeoгрaд, 2002. гoдинe.
10. Статистички годишњак, Републички статистички
завод.
11. Препоруке за заговарање у области родне
равноправности на локалном нивоу, Гендер центар
РС и Развојна агенција ЕДА.
________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 101/04,
42/05, 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05,
2/13), Одлуке о стипендирању студената и ученика
у општини Рибник, број: 02-67-6-1/12 од дана
20.12.2012. године, те приједлога Комисије за додјелу
стипендија од 06.06.2013.године, Начелник општине
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели једнократних новчаних помоћи за
студенте
Члан 1.
Додјељује се једнократна новчана помоћ
за израду дипломског рада у висини од 200,00 КМ
следећим студентима:
1. Јокић Миле,
2. Амиџић Снежана
3. Крстан Галић
4. Ковачевић Драган
5. Ћулум Марко
6. Крндија Слађана
7. Гајић Маријана
8. Касаповић Марко
9. Савић Борислав
10. Петровић Александар
Члан 2.

Задужујем Одсјек за финансије
рачуноводство за реализацију ове Одлуке.

и

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-67-2/13
Датум: 07.06.2013. год.

Начелник општине
Горан савић, дипл.ек

________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 101/04,
42/05, 118/05), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.14/05,
2/13), Одлуке о стипендирању студената и ученика
у општини Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 10/12), те приједлога Комисије за додјелу
стипендија од 26.06.2013.године, Начелник општине
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели једнократних новчаних помоћи за
студенте
Члан 1.
Додјељује се једнократна новчана помоћ
за израду дипломског рада у висини од 200,00 КМ
студенту Антонић Слободанки.
Додјељује се једнократна новчана помоћ за
II циклус студија (мастер студиј) у висини од 500,00
КМ студенту Љубанић Дајани.
Члан 2.
Задужујем Одсјек за финансије
рачуноводство за реализацију ове Одлуке.

и

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-67-3/13
Датум: 01.07.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек

________________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” бр.101/04,
42/05, 118/05), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05,
2/13), Програма спортских и културних активности
на територији општине Рибник за 2013.год.
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 2/13), а
у вези захтјева КУД “Рибник” бр. 05-633-10/13. од
05.06.2013. године, Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за фестивал фолклора
“Рибник 2013”
Члан 1.
Одобрава се утрошак средства у износу
од 1.900,00 КМ на име трошкова за организацију
Видовданског фестивала са позиције 412991 –
расходи за обиљежавање значајних датума.
Члан 2.
Средства у износу од 950,00 КМ исплатити
на име аконтације, а преостали дио након поднесеног
наративног и финансијског извјештаја на рачун КУД
“Рибник”.

ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава
Члан 1.
Одобрава се реалокација
укупном износу 700 КМ.

средстава

у

Члан 2.
Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена
у оквиру потрошачке јединице 00500100
Одјељење за привреду и финансије како слиједи:
		
a) У оквиру потрошачке јединице
		
00500100-Одјељење за привреду и
		
финансије:
• са позиције 415217- текући грантови
организацијама
и
удружењима
из
области
образовања-школска
такмичења реалоцирати износ 700
КМ
на
позицију
416124-Текуће
помоћи ученицима и студентима у
области
образовања-дипломски
и
постдипломски.
Члан 3.

Члан 3.
КУД “Рибник наративни и финансијски
извјештај подноси Одјељењу за друштвене
дјелатности општине Рибник.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одсјек за финансије и рачуноводство.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-633-10-1/13.
Датум: 06.06.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек

________________________________
На основу члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
14/05), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине
Рибник за 2013. годину („Службени гласник
општине Рибник“ број 10/12), Одлуке о усвајању
буџета општине Рибник за 2013. годину („Службени
гласник општине Рибник“ број 10/12) и Приједлога
за реалокацију средстава Одсјека за финансије
и рачуноводство број 04/1-400-9-1/13, Начелник
општине доноси:

За извршење Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-400-9-2/13.
Дана: 01.07.2013.год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек.

________________________________
На основу члана 5. а у вези са чланом 6.
Закона о јавним предузећима (“Службени гласник
РС” бр. 75/04, 78/11), члана 15. и 21. Статута
Комуналног предузећа “Рибник” АД Рибник , те у
вези члана 9. Закона о министарским , владиним и
другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник РС” бр. 41/03), Начелник општине Рибник
у функцији скупштине акционара КП ”Рибник” ад
Рибник доноси :
ОДЛУКУ
о поништавању Јавног конкурса за избор
и именовање чланова Надзорног одбора
Комуналног предузећа “Рибник” АД Рибник
Члан 1.

јул 2013.
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Поништава се Јавни конкрс за избор
чланова Надзорног одбора Комуналног предузећа
“Рибник” АД Рибник бр. 01-370-18-3/12 од 25.06.
2012. год. који је објављен у “Службеном гласнику
Републике Српске” бр. 85/12, “Службеном гласнику
општине Рибник” бр. 4/12 те у дневном листу “Глас
Српске” дана 31.08.2012. год. јер Комисија за избор
није именована у складу са Законом, а сам поступак
конкурса није ни спроведен.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном гласнику Републике
Српске “ и “Службеном гласнику општине Рибник”
О б р а з л о ж е њ е:
Поводом Јавног конкурса за избор и
именовање чланова Надзорног одбора Комуналног
предузећа “Рибник” АД Рибник бр. 01-370-18-3/12
од 25.06. 2012. год. који је објављен у “Службеном
гласнику Републике Српске” бр. 85/12, “Службеном
гласнику општине Рибник бр. 4/12, те у дневном
листу “Глас Српске”, Комисија за избор именована
25.06.2012. Рјешењем бр. 01-370-18-2/12. до данас
није преузела ниједну радњу ради спровођења истог.
Поред тога, наведена Комисија за избор
није именована у складу са чланом 9. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (“Службени гласник РС” бр.
41/03), а што је супротно члану 6. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник РС” бр. 75/04,
78/11) и члану 21. Статута предузећа.
Из горе наведених разлога одлучено је да се
предметни конкурс поништи.
Број:01-370-18-9/12
Датум: 04.01.2013. год.

Начелник општине:
Горан Савић, дипл.ек

________________________________
На основу члана 7. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(«Службени гласник РС», бр.41/03), члана 5. Закона
о јавним предузећима (“Службени гласник РС” бр.
75/04, 78/11), члана 15. 16. и 21. Статута Комуналног
предузећа “Рибник” АД Рибник, Начелник општине
Рибник у функцији скупштине акционара КП
”Рибник” ад Рибник доноси:
ОДЛУКУ
о утврђивању критерија за избор и именовање
чланова Надзорног одбора Комуналног предузећа
“Рибник” АД Рибник
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређују услови и
критерији за избор и именовање чланова Надзорног

одбора Комуналног предузећа “Рибник” АД Рибник.
Члан 2.
Под критеријумима за избор и именовање
из предходног члана сматрају се степен образовања,
стручно звање, радно искуство као и други услови
утврђени овом одлуком .
Члан 3.
Кандидати на функцију из члана 1. одлуке
морају испуњавати опште и посебне услове и
критерије и то:
Општи услови:
1. да су држављани Републике Српске или
БиХ,
2. да су старији од 18 година,
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
власти у Републици Српској у периоду од 		
три године прије дана објављивања 		
упражњене позиције,
4. да нису осуђивани за кривично дјело на
безусловну казну затвора, од најмање 		
шест мјесеци или за кажњива дјела која их
чине неподобним за обављање функције,
5. да не служе казну изречену од стране 		
Међународног суда за бившу Југославију и
да нису под оптужбом тога суда (члан IXстав
1.Устава БиХ.)
6. да се против њих не води кривични 		
поступак,
Посебни услови
1. висока, виша или средња стручна спрема,
2. најмање 3 године радног искуства у 		
струци,
3. посједовање стручних и професионалних
знања и способности за
обављање послова из надлежности органа
за који се кандидују,
4. познавање прописа из дјелатности коју 		
обавља предузеће.
						
Члан 4.
Кандидати не могу обављати дужности,
активности или бити на положају који доводи
до сукоба интереса како је одређено Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти
Републике Српске („Службени гласник РС“
бр.73/08.), Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник РС“ бр.41/03), Законом о јавним предузећима
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(„Службени гласник РС“ бр.75/04 и 78/11)
Члан 5.
Чланове
Надзорног
одбора
након
спроведеног јавног конкурса и приједлога Комисије
за избор именује Начелник општине у функцији
скупштине акционара Комуналног предузећа
“Рибник” АД Рибник.
Комисију за избор именује Начелник општине у
функцији скупштине акционара.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 01-370-7/13
Датум: 07.03.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек

________________________________
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске(“Службени гласник РС” бр.41/03), члана 5.
Закона о јавним предузећима, (“Службени гласник
РС” бр. 75/04, 78/11), члана 15. 16. и 21. Статута
Комуналног предузећа “Рибник” АД Рибник,
Начелник општине Рибник, у функцију скупштине
акционара КП”Рибник” ад Рибник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор чланова
Надзорног одбора Комуналног предузећа
“Рибник” АД Рибник
1. У комисију за избор чланова Надзорног
одбора Комуналног предузећа “Рибник” АД
Рибник именују се:
		
1. Дакић Душко, предсједник
		
2. Зељкић Горана, члан
		
3. Калабић Рајко, члан
		
4. Ступар Богдан, члан
		
5. Ђукић Маринко, члан
		
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 Начелнику
општине упути на разматрање приједлог Рјешења о
именовању чланова Надзорног одбора Комуналног
предузећа “Рибник” АД Рибник.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном

доношења , објавиће се у “Службеном гласнику
општине Рибник”
Број: 01-370-6/13
Датум: 07.03.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек

________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
бр.101/04, 42/05, 118/05), члана 55. Статута општине
Рибник (,,Сл.гласник општине Рибник,, бр. 14/05),
члана 24. Појединачног колективног уговора за
запослене у административној служби општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
2/11) а везано за члан 24. Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске („Службени гласник РС“ бр.
114/07), Начелник општине д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о накнади плате
Члан 1.
Врачар Стеви запосленом у Административној
служби општине Рибник, који обавља дужност
Предсједника синдикалне организације запослених
у Администартивној служби општине Рибник
одобрава се исплата накнаде плате у износу од 15 %
и то у мјесечном износу.
Члан 2.
Исплата накнаде плате ће се примјењивати
од 01.06.2013. године све до престанка мандата
Предсједника синдикалне организације.
Наканду плате исплаћивати уз исплату
плата запослених.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.
Члан 4.
Овим
рјешењем ставља се ван снаге
рјешење број: 01-134-1/12 од 03.01.2012. године и
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Рибник“
Број : 01-110-9-1 /13.
Дана: 01.07.2013.год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек

________________________________
На основу члана 43.став 1. алинеја 8.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС, бр.101/04, 42/05, 118/05), члана 55. Статута

јул 2013.
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општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник”, бр.14/05, 2/13), члана 11. Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
у Административној служби општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр.8/12)
Начелник општине Рибник д о н о с и :
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
мјеста у Административној служби општине
Рибник
Члан 1.
У
Правилнику
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста у Административној
служби општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 8/12) у члану 3. став 1. након
тачке 2. додаје се нова тачка 3. која гласи” Одјељење
за друштвене дјелатности” , а досадашња тачка 3.
постаје тачка 4.
Члан 2.
У члану 8. у оквиру Одјељења за општу
управу код посебних услова за радно мјесто
под бројем 3.(самостални стручни сарадник за
послове социјалне и дјечије заштите)
ријечи
“факултет друштвеног смјера” замјењују се ријечима
”дипломирани социјални радник” а ријечи “3
године” замјењују се ријечима “1 година” а код описа
послова за ово радно мјесто у тачки 1. и 5. ријеч “све”
брише се , а у тачки 6. ријеч “ проводи” замјењује се
ријечју “ припрема”.
Члан 3.
У члану 8. у оквиру Одсјека за урбанизам
и стамбено комуналне послове код радног мјеста
под бр. 8. ( шеф Одсјека) у опису послова тачка 5.
мјења се и гласи ” води првостепени поступак у
издавању Локацијских услова, Одобрења за грађење,
Употребних дозвола”
Радно мјесто под бројем 9. мјења се и гласи :
“9. Самостални стручни сарадник за урбанизам
Посебни услови:
- Грађевински или архитектонски факултет, 		
VII степен школске спреме
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
Опис послова радног мјеста:
• учествује у припреми и доношењу рјешења у
поступаку издавања Локацијских услова, Одобрења
за грађење, Употребних дозвола,
• учествује у изради урбанистичко техничких услова
за грађење,
• давање информација о поступцима за прибављање
одобрења и могућностима изградње објеката и
уређења простора,
• информисање инвеститора ,

• израђује графичке прилоге према просторно –
планској документацији,
• обавља и друге послове које му додијели непосредни
руководилац,
• одговоран је за законито, благовремено и
економично извршење повјерених послова,
• за свој рад одговоран је начелнику одјељења и
шефу одсјека.”
Након радног мјеста под бројем 9. додаје се
ново радно мјесто под бр. 10. које гласи:
“10. Стручни сарадник за грађевинарство
Посебни услови:
- Грађевинска школа, IV степен школске спреме
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
Опис послова радног мјеста:
• давање информација о поступцима за прибављање
одобрења и могућностима изградње објеката и
уређења простора,
• информисање инвеститор,а
• врши исколчавање ( геодетски пренос из плана на
терен према УТУ ),
• сачињава записник о исколчавању,
• даје грађевинске линије према УТУ,
• врши усаглашавање подземних инсталација и
регулационе линије објекта,
• врши провјеру ископа темеља у складу са
записником о исколчавању,
• учествује у изради урбанистичко техничких услова
за грађење,
• израђује копије локација за поднијете захтјеве,
• обавља и друге послове које му додијели непосредни
руководилац,
• одговоран је за законито, благовремено и
економично извршење повјерених послова,
• за свој рад одговоран је начелнику одјељења и шефу
одсјека.”
Досадашње радно мјесто под бројем 10.
постаје радно мјесто под бројем 11. са неизмјењеним
називом, посебним условима и описом послова.
Члан 4.
У члану 8. у оквиру Одјељења за
друштвене дјелатности код радног мјеста под
бројем 2. ( самостални стручни сарадник за послове
пољопривредне и водопривредне инспекције) у
опису полова у тачи 1. број “113/05” замјењује се
бројем “ 74/10” као и у цијелом тексту Правилника.
Код радног мјеста под бројем 3. ( самостални
стручи сарадник за послове тржишне инспекције)
код посебних услова алинеја 1. мјења се и гласи
”Економски, Правни, Електротехнички факултет,
Машински и Технолошки факултет , VII степен
школске спреме”
Код радног мјеста под бројем 5. (самостални
стручни сарадник за послове саобраћајне инспекције
и послове цивилне заштите) код назива радног
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мјеста испред ријечи “саобраћајне” додају се ријечи”
друмске” а код посебних услова у алинеји 1. ријеч
” Машински” замјењује се рјечју ” Грађевински”

Након радног мјеста под бројем 5. додаје се
ново радно мјесто под бр. 6. које гласи:
“6.Самостални стручни сарадник за
послове урбанистичко - грађевинске инспекције
Посебни услови:
- Грађевински или архитектонски факултет, VII
степен школске спреме
- 3 године радног искуства
- положен стручни испит
Опис послова радног мјеста:
• врши контролу изградње објеката и уређења
простора у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу,
• врши контролу изградње и уређења насеља у складу
са Законом о уређењу простора и грађењу,
• врши контролу издатих локацијских услова,
одобрења за грађење и одобрења за употребу,
• врши надзор над примјеном спроведбених
докумената просторног уређења на територији
јединице локалне самоуправе,
• врши надзор над изградњом и коришћењем
објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица
локалне самоуправе,
• предузима одговарајуће мјере у складу са Законом
када утврди да је дошло до повреде Закона или да се
Закон не примјењује
• предузима одговарајуће превентивне мјере у
циљу спречавања наступања штетних посљедица у
области урбанизма и грађевинарства,
• подноси пријаву за учињени прекршај, привредни
преступ, кривично дјело или за предузимање
потребних управних мјера,
• обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца
Досадашња радна мјеста под бројевима 6. 7.
8. и 9. постају радна мјеста под бројевима 7. 8. 9. и
10. са неизмјењеним називом , посебним условима и
описом послова.
Члан 5.
Аналогно измјенама описаним у члановима
2. 3. и 4. овог Правилника одговарајуће измјене врше
се и у табеларном прегледу систематизације.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-11-1/13		
Датум: 08.07.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек
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