СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 7/2013, Година XIV, Датум: 04. септембар 2013.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи ( “Службени гласник РС” бр. 101/04;
42/05; 118/05), члана 18. Одлуке о наградама и
признањима општине Рибник бр. 02-136-3/02
од 26.09.2002. год. и члана 37. Статута општине
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05;
2/13), Скупштина општине Рибник на XI (једанаестој)
редовној сједници одржаној 30.08.2013.год. доноси:
ОДЛУКУ
о додјели награда и признања општине Рибник
Члан 1.
Поводом Дана и Крсне славе општине
Рибник Скупштина општине Рибник додјељује
следеће награде и признања:
I ПОВЕЉА ОПШТИНЕ РИБНИК СА ЗЛАТНИМ
СИМБОЛОМ ОПШТИНЕ РИБНИК додјељује се
предузећима :
1. “Сигма пројект” д.о.о Бања Лука и
2. “Електрообнова” д.о.о. Челинац
за испољену хуманост и значајан допринос
при рјешавању стамбеног питања вишечлане
породице Дмитровић Бошка.
II ПОХВАЛА за успјешан рад и унапређење
индивидуалне пољопривредне производње
додјељује се пољопривредним произвођачима :

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”
Број: 02-136-3-2/13		
Предсједник СО
Датум: 03.09.2013. год.		
Небојша Караћ
________________________________
На основу члана 348. став 4. Закона о
стварним правима (“Службени гласник РС бр.
124/08; 3/09; 92/09; 58/09; 95/11), члана 30. алинеја 11.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС” бр. 101/04, 42/05; 118/05) и члана 37. Статута
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник бр. 14/05; 2/13), Скупштина општине Рибник
на XI ( једанаестој) редовној сједници одржаној дана
30.08.2013. год. је донијела:
ОДЛУКУ
о замјени некретнина
Члан 1.

1. Бојан Лепир (постхумно) за постигнуте
резултате у очувању културног наслијеђа и допринос
промоцији општине Рибник у земљи и иностранству.
2. Томислав Кочић (постхумно) за допринос
развоју Општине у свим областима друштвенополитичког живота од општег интереса.

Овом Одлуком врши се замјена некретнина
између општине Рибник и Вучић Љубомира из
Рибника :
Општина Рибник даје у замјену Вучић
Љубомиру некретнине означене као:
к.ч 257/3, њива 3 класе, звана “Пољице” у површини
од 38 м2, уписане у Лист непокретности бр. 287/6
КО Рибник Горњи.
Вучић Љубомир даје у замјену општини
Рибник некретнине означене као :
к.ч.255/2 , двориште звано “Пољице” у површини од
38 м2, уписане у Лист непокретности бр. 199/1 КО
Рибник Горњи.

Члан 2.

Члан 2.

Награде и признања из члана 1. Одлуке ће
бити уручени на свечаној сједници Скупштине
општине Рибник 21.09.2013. год.

Некретнине које су предмет замјене имају
исту вриједност, те Уговарачи немају међусобних
потраживања по основу замјене истих.

1. Горан Ивановић из Растоке
2. Ђуро Агић из Доњег Рибника
3. Марко Бјелић из Бунарева
III ЗАХВАЛНИЦА се додјељује :
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Члан 3.
О замјени некретнина из члана 1. одлуке
сачиниће се уговор.
Трошкове нотарске обраде Уговора као и друге
потребне трошкове сноси Вучић Љубомир.

предложила Скупштини доношење рјешења као у
диспозитиву.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Рибник.”

Имајући у виду да је чланом 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (“Службени гласник РС” бр.
41/03), прописан поступак коначног именовања и да
је чланом 18. став 2. и став 3а). Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07;
109/12) прописано да директора установе именује и
разрјешава оснивач на период од четири године, уз
претходно спроведен поступак јавне конкуренције и
да директора установе чији је оснивач или суоснивач
јединица локалне самоуправе именује скупштина
општине, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бања Луци у року од 30 дана од
дана пријема овог рјешења.

Број: 02-477-4-4/13		
Датум: 03.09.2013. год.		

Број: 02-641-5-8/13		
Датум: 03.09.2013. год.		

Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Рибник
да на основу ове одлуке, закључи уговор о замјени
некретнина из члана 1. ове Одлуке, а по прибављеном
мишљењу
Правобранилаштва
РС,
сједиште
замјеника Бања Лука.
Члан 5.

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр. 41/03), члана 18. став 2. и
став 3а. Закона о систему јавних служби (“Службени
гласник РС” бр. 68/07;109/12 ) и члана 37. Статута
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.14/05, 2/13) Скупштина општине Рибник
на XI (једанаестој) редовној сједници одржаној дана
30.08.2013. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора
ЈУ “Културни центар Рибник ” Рибник
I
Свјетлана Елез, дипл. географтуризмолог из Рибника именује се за директора ЈУ
“Културни центар Рибник ” Рибник на мандатни
период од 4 године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рибник је на 9.
сједници одржаној 27.06.2013. год. донијела Одлуку
о утврђивању критерија и расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора и чланова
Управног одбора ЈУ „Културни центар Рибник“.
Комисија за избор именована Рјешењем бр.
02-641-3-5/13 од 01.04.2013. год. је провела поступак
избора у складу са Законом, утврдила приједлог
рјешења о именовању директора установе, те

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник РС”
бр. 68/07; 109/12 ), члана 37. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
бр.14/05; 2/13), Скупштина општине Рибник је на XI
(једанаестој) редовној сједници одржаној 30.08.2013.
год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в. д. директора
ЈУ “Културни центар Рибник” Рибник
I Свјетлана Врачар, вршилац дужности
директора ЈУ “Културни центар Рибник” Рибник
разрјешава се дужности због окончања поступка
јавне конкуренције за избор директора установе.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
			
Рјешењем СО Рибник бр. 02-641-1-3/13 од
01.03.2013. год. Свјетлана Врачар именована је за
вршиоца дужности директора ЈУ “Културни центар
Рибник” Рибник, до окончања поступка јавне
конкуренције за избор директора установе у складу
са Законом.
На једанаестој редовној сједници СО
Рибник одржаној 30.08.2013. год. именован је
директор ЈУ“Културни центар Рибник” Рибник чиме
је окончан поступак јавне конкуренције.
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Полазећи од те чињенице, а у складу са
чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12), којим
је прописано да директора установе именује и
разрјешава оснивач одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бања Луци у року од 30 дана од
дана пријема овог рјешења.
		
Број: 02-641-5-9/13		
Предсједник СО
Датум:03.09.2013. год.		
Небојша Караћ
________________________________
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр. 41/03), члана 16. став 6.
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; 2/13), Скупштина општине Рибник на
XI (једанаестој) редовној сједници одржаној дана
30.08.2013. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
ЈУ ” Културни центар Рибник” Рибник
I За чланове Управног одбора ЈУ” Културни
центар Рибник ” Рибник на мандатни период од
четири године, именују се:
1) Митровић Марија
2) Јањић Лазар
3) Тривешковић Крстан
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рибник је на 9.
сједници одржаној 27.06.2013.год. донијела Одлуку
о утврђивању критерија и расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора и чланова
Управног одбора ЈУ „Културни центар Рибник“.
Комисија за избор именована Рјешењем бр.
02-641-3-5/13 од 01.04.2013. год. је провела поступак
избора у складу са Законом, те извјештај о свом
раду доставила начелнику општине као овлаштеном
предлагачу чланова Управног одбора установе, који
је предложио Скупштини доношење рјешења као у
диспозитиву.
Имајући у виду да је чланом 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (“Службени гласник РС”

бр.41/03) прописан поступак коначног именовања
и да је чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12),
прописано да Управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једиица локалне самоуправе именује
и разрјешава скупштина општине на приједлог
начелника општине након спроведеног поступка
јавне конкуренције одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бања Луци у року од 30 дана од
дана пријема овог рјешења.
		
Број:02-641-5-10/13		
Предсједник СО
Датум; 03.09.2013.год.		
Небојша Караћ
________________________________
На основу члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник РС” бр.
68/07; 109/12), члана 37. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр.14/05),
Скупштина општине Рибник је на XI (једанаестој)
редовној сједници одржаној 30.08.2013. год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора
ЈУ “Културни центар Рибник” Рибник
одбора
		
		
		
		

I Вршиоци дужности чланова Управног
ЈУ “Културни центар Рибник”
1) Миљановић Славица
2) Митровић Марија и
3) Кљајић Недељко

разрјешавају се дужности због окончања поступка
јавне конкуренције за избор чланова Управног
одбора установе.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем СО Рибник
бр.02-641-3-2/13
од 01.03.2013. год. за вршиоце дужности чланова
Управног одбора ЈУ “Културни центар Рибник”
Рибник именовани су Миљановић Славица,
Митровић Марија и Кљајић Недељко до окончања
поступка јавне конкуренције за избор чланова
управног одбора установе у складу са Законом.
На једанаестој редовној сједници СО Рибник
одржаној 30.08.2013. год. именовани су чланови
Управног одбора ЈУ “Културни центар Рибник” чиме
је окончан поступак јавне конкуренције.
Полазећи од те чињенице, а у складу са
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чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12 ), којим је
прописано да Управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе именује
и разрјешава скупштина општине на приједлог
начелника општине одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бања Луци у року од 30 дана од
дана пријема овог рјешења.
Број:02-641-5-11/13		
Датум: 03.09.2013. 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 извршењу буџета
општине Рибник за период 01.01.2013. - 30.06.2013.
год. на XI (једанаестој) редовној сједници одржаној
30.08.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о извршењу буџета општине Рибник за
период 01.01.2013. - 30.06.2013.год.
II Задужује се Начелник општине да са
надлежним службама предузме све активности
како би се повећала наплата планираних прихода, а
поготово прихода у виду накнаде за кориштење шума
- средства за развој неразвијених дијелова општине
остварена продајом шумских дрвних сортимената.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-400-13-2/13		
Датум: 03.09.2013. 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 Информације о раду и пословању
ЈПШ ”Шуме РС” – Шумско газдинство „Рибник“ за
период 01.01.2013. - 30.06.2013. год. на XI (једанаестој)
редовној сједници одржаној 30.08.2013. године
донијела следећи:

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о раду и пословању ЈПШ” Шуме
РС” – Шумско газдинство „Рибник“ за период
01.01.2013. - 30.06.2013. год. и константује да и поред
доброг пословног резултата физички и финансијски
показатељи значајно заостају за полугодишњим
планом.
II Скупштина општине Рибник тражи од
менаџмента ШГ ”Рибник”
• да обезбједи физичко и финансијско извршење
плана за 2013. год.
• да из текућег пословања обезбједи уплату средстава
у буџет општине по основу обавезе прописане
чланом 89. Закона о шумама а настале у 2013. год.
• да за заостала средства из ранијег периода предложи
репрограм који се може редовно извршавати како би
општина могла квалитетно планирати инвестициону
потрошњу.
• да залихе дрвних сортимената сведе у оптималне
границе како не би долазило до декласирања дрвних
сортимената.
• да убудуће, за потребе Скупштине општине Рибник
обезбједи потпунију информацију о пословању, како
одборници не били упућивани на Управу предузећа
“Шуме РС” ради појашњења исте и добијања
података који морају бити транспарентни.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-620-1-13/13		
Датум: 03.09.2013. 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 Информације о експлоатацији
позајмишта на подручју општине Рибник и
експлоатацији шљунка на ријеци Сани на XI
(једанаестој) редовној сједници одржаној 30.08.2013.
године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о експлоатацији позајмишта на
подручју општине Рибник и експлоатацији шљунка
на ријеци Сани.
II Скупштина општине Рибник тражи од
Начелника општине да у оквиру својих надлежности
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предузме све мјере како би се експлоатација
позајмишта на подручју општине Рибник и
експлоатација шљунка на ријеци Сани ставила у
законске оквире, те да се приликом утврђивања
јавног интереса и давања мишљења у поступку
додјеле концесије тражи мишљење и сагласност
Скупштине општине Рибник.
III Скупштина општине Рибник тражи
од Агенције за воде обласног ријечног слива
Саве информацију о томе у којој фази се налази
реализација Уговора о пружању услуга за одржавање
корита ријеке Сане на локалитетима “Доњи Рибник
1” и “Доњи Рибник 2”.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-022-20-2/13		
Датум: 03.09.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 101/04;
42/05; 118/05), члана 37. Статута општине (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 14/05; 2/13),члана 110.
и 117. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 16/05) а у
вези члана 17. Статута КП “Рибник” а.д. Скупштина
општине Рибник на XI (једанаестој) редовној
сједници одржаној 30.08.2013. год. доноси:
ЗАКЉУЧАК
I Даје се сагласност на Рјешење Начелника
општине о именовању Надзорног одбора Комуналног
предузећа” Рибник” а.д. Рибник бр. 01-370-15-4/13 од
27.08.2013. године.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-370-15-6/13
Датум: 03.09.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 55. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 14/05), члана 43. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број 121/12),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ број 6/10),
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 10.000,00 КМ на име суфинансирања
изградње стамбене јединице за породицу са четворо
и више дјеце Дмитровић (Славко) Бошко, која је
уништена у пожару у јануару текуће године. Одобрена
средства дозначити на посебан трансакциони рачун
за изгрдању стамбене јединице Дмитровић Бошку
562-099-8111368056 код НЛБ Развојне банке ад.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 416126- текуће помоћи породици, дјеци и
младима-популациона политика.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 01- 400-14/13
Дана: 26.08.2013. 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 ) и члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05,
2/13), у циљу реализације Буџета за 2013. годину,
а рјешавајући по захтјеву Општинког удружења
пензионера “Рибник”, Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобравам утрошак
средстава са позиције 415219 – текући грантови
организацијама и удружењима – средства за помоћ
пензионерима у висини од 10.000,00 КМ.
Члан 2.
Пренос средстава из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун Општинског удружења
пензионера из Рибника.
Члан 3.
Општинско

удружење

пензионера

је
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дужно да до 31.12.2013. године поднесе извјештај о
утрошеним средствима.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одсјек за финансије.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-532-348-1/13
Датум: 29.08.2013. 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 ) и члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05,
2/13), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о куповини 36 поклон пакета за првачиће
Члан 1.
Овом Одлуком одобравам утрошак средства
са позиције 412991 – расходи за обиљежавање
значајних датума у висини од 210,60 КМ.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун предузећа „LANAX“ d.o.o.
бр. 552-030-00024674-37 код Hypo Alpe Adria Bank
a.d.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одсјек за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-610-9-1/13
Датум: 03.09.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл. ек

________________________________

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник РС” бр. 41/03), члана 5.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 75/04, 78/11) чланова 15. 16.
и 20. Статута КП “Рибник” а.д. Рибник, Начелник
општине Рибник у функцији Скупштине акционара
Комуналног предузећа “Рибник“ а.д. Рибник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора
КП „Рибник“ а.д. Рибник
I
За чланове Надзорног одбора Комуналног
предузећу „Рибник“ а.д. Рибник именују се:
1) Симиић Зоран
2) Бувач Предраг и
3) Тривешковић Крстан
II
Чланови Надзорног одбора имају права
и дужности утврђене Законом и Статутом КП
“Рибник” а.д. Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном добијања
сагласности од Скупштине општине Рибник ,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 01-370-15-4/13
Датум: 27.08.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ецц

________________________________
На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 68. Статута
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник”, број 14/05, 2/13) Начелник општине Рибник,
д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о начину утрошка средстава за пројекте НВО-а
Члан 1.
Овим Правилником одређује се услови
и начини трошења средстава за пројекте НВО-а
до висине средстава одређених буџетом општине
Рибник.
Члан 2.
Планирана средства за финансирање
пројеката НВО-а на позицији 415213 – текући
грантови орг. и удруж. средства за пројекте НВО-а
трошиће се за пројекте невладиних организација од
значаја за општину Рибник.
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Члан 3.
(1) Већи дио средстава из члана 2. утрошиће
се расписивањем Јавног позива за финансирање
пројеката невладиних организација, а мањи дио
ових средстава према индивидуалним захтјевима
невладиних
организација.
Планом
утрошка
средстава одредиће се однос о трошењу средстава
зависно од интересовања невладиних организација у
складу са овим Правилником.
(2) Планом утрошка средстава за сваку
годину Одјељење за друштвене дјелатности детаљно
ће разрадити начин и врсту утрошка средстава у
складу са овим Правилником.
(3) На План утрошка средстава сагласност
даје Начелник општине.
(4) Јавни позив расписује начелник
Одјељења за друштвене дјелатности у складу са
овим Правилником и Планом утрошка средстава.
Обавезни критријуми за вредновање пројеката су:
•
да се пројекат односи на грађане oпштине
Рибник и да ће се реализовати на њеном подручју;
•
да је предложени буџет реалан и у складу са
планираним активностима.
Начелник Одјељења за друштвене дјелатности ће
остале критријуме дефинисати у самом Јавном
позиву.
Члан 4.
(1) Начелник Одјељења за друштвене
дјелатности именује Комисију за расподјелу средстава
НВО-а. Задатак Комисије је да вреднује пројектне
приједлоге НВО-а и у складу са овим Правилником
и Планом утрошка средстава предлаже начелнику
Одјељења за друштвене дјелатности утрошак
средстава за пројекте невладиних организација.
(2) На основу приједлога Комисије Одлуку
о утрошку средстава доноси начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рибник“.
Број: 01-02-8/13		
Датум: 31.05.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ek

________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 101/04,
42/05; 118/05) и члана 55. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05;
2/13), Начелник општине доноси:
ПРАВИЛНИК
О ЗАПОШЉАВАЊУ ПРИПРАВНИКА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују основни
циљеви запошљавања приправника са ВСС,
средства за запошљавање, услови и процедуре
запошљавања приправника у Административну
службу општине Рибниик, услови и процедуре за
финансирање и суфинансирање приправничког
рада код других послодаваца као и друга питања од
значаја за запошљавање приправника на подручју
општине Рибник.
Члан 2.
Приправником се у смислу овог Правилника
сматра лице које након завршеног факултета по
први пут заснива радни однос у том занимању, а
које треба, према закону, положити стручни испит
и којем је потребно претходно радно искуство у
његовом занимању или професији.
Члан 3.
Средства за запошљавање приправника са
ВСС се планирају у буџету Општине.
У буџету Општине се планирају средства
за бруто плате и накнаде
приправника који
приправички стаж одрађују у Административној
служби Општине и средства за бруто плате
приправника који приправнички стаж одрађују
код других послодаваца, а на основу Споразума о
финансирању или суфинасирању приправничког
рада који потписује Начелник Општине и послодавац.
II

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ
Члан 4.

Основни циљеви:
1. Обезбјеђење што већем броју приправника са
ВСС да одраде приправнички стаж и положе
приправнички испит
2. Оспособљавање приправника за самосталан рад и
стицање потребног радног искуства
3. Обезбјеђење неопходних кадрова у привреди и
ванприпреди Општине
4. Смањење и превенција дугорочне незапослености
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III УСЛОВИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ПРИПРАВНИКА
У
АДМИНИСТРАТИВНУ
СЛУЖБУ ОПШТИНЕ РИБНИК
Члан 5.
Запошљавање приправника у Административну службу општине Рибник врши се у поступку
јавне конкуренције у складу са Законом.
Члан 6.
Начелници одјељења, шефови одсјека и
служби једном годишње Начелнику општине
достављају План потреба за кадровима одређених
квалификација.
На основу тако утврђених потреба Начелник
општине расписује Јавни конкурс за пријем
приправника у Административну службу општине
Рибник.
Поступак по јавном конкурсу спроводи
Комисија за пријем службеника и приправника, а
процедуре пријема и избора приправника идентичне
су процедури пријема и избора службеника у
Администативну службу општине која је прописана
Законом о локалној самоуправи.
Са кандидатом који се прима у
Административну службу општине Рибник у
својству приправника Начелник општине закључује
Уговор о обаљању приправничког стажа.
По
истеку
приправничког
стажа
приправници полажу приправнички испит.
Стручно оспособљавање и полагање
праиправничког испита врше се у складу са Законом
и Правилником о полагању приправничког испита
за запослене у Административној служби општине
Рибник.
IV УСЛОВИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
И СУФИНАСИРАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ РАДА
КОД ДРУГИХ ПОСЛОДАВАЦА
IV/ I- Јавни позив за послодавце
Члан 7.
У циљу финансирања или суфинасирања
приправничког рада
код других послодаваца
Начелник општине Јавним позивом позива све
послодавце да пријаве потребу за запошљавањем
приправника.
У јавном позиву их обавјештава да Општина
може на основу планираних буџетских средстава
преузети обавезу финансирања плате одређеног
броја приправника.
Јавни позив се објављује на огласној табли
општине.

Члан 8.
У пријави на јавни позив заинтересовани
послодавци поред података о потребном броју
приправника одређених квалификација, достављају
и основне податке о предузећу или устнови ( назив,
сједиште, дјелатност, лице за заступање ЈИБ и број
жиро рачуна )
Члан 9.
При одабиру послодаваца предност имају
послодавци коју регистровану дјелатност обављају
на територији општине Рибник.
IV/ II – Јавни позив за приправнике
Члан 10.
На основу утврђених потреба послодаваца
Начелник општине објављује Јавни позив за
приправнике одређеног занимања (за којим
су послодавци исказали потребу) и истим их
обавјештава да имају могућност да приправнички
стаж одраде код одређених послодаваца са којима
Начелник закључи Споразум о финансирању или
суфинасирању приправничког рада.
Члан 11.
Јавни позив за приправнике објављује се
на начин да буде доступан приправницима који
се налазе на евиденцији Завода за запошљавање
Републике Српске- Биро Рибник.
Члан 12.
На јавни позив за приправнике може се
пријавити кандидат уколико:
1. има завршен одговарајући факултет , висока
стручна спрема ,VII степен
2. налази се на евиденцији Завода за запошљавање
Републике Српске- Биро Рибник и
3. није обавио приправнички стаж у свом занимању
Члан 13.
Уз пријаву на јавни позив кандидати су
дужни доставити:
− доказ о завршеном факултету (копија
дипломе, увјерење о дипломирању)
− просјек оцјена
− краћу биграфију са подацима
о
социјалном статусу ( брачно стање,
не /рјешено стамбено питање, број
дјеце или издржаваних чланова, члан
породице погинулих или РВИ, лице
са инвалидитетом, лице без родитеља,
члан породице која прима социјалну
помоћ и друго)
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Податке да се кандидат налази на евиденцији
Завода за запошљавање Републике Српске- Биро
Рибник, да раније није заснивао радни однос у свом
занимању, односно да није обавио приправнички
стаж у свом занимању са подацима о времену које
је кандидат у траженом степену образовања провео
на евиденцији Завода, службеним путем прибавља
Комсија за пријем службеника и приправника.
Члан 14.
Поступак избора приправника врши
Комисија за избор службеника и приправника.
Поступак избора подразумјева улазни интервју са
кандидатима.
У поступку избора Комсија утврђује ранг
листу на основу следећих критерија:
вријеме проведено на евиденцији Завода за запошљ
авање.................................................................... 10 бодова,
просјек оцјена.....................................................20 бодова,
социјални статус.............................................20 бодова и
лични дојам.........................................................30 бодова

рада
омогући
приправницима
полагање
приправничког испита у складу са својим општим
актима и да му о томе издај одговарајући доказ.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења.
Ступањем на снагу овог правилника ставља
се ван снаге Правилник о запошљавању и обуци
приправника (“Службени гласник општине Рибник”
бр. 2/12)
Број: 01-02-10/13
Датум: 27.08.2013. год.

Начелник општине:
Горан Савић, дипл.ек

________________________________
							
			

Члан 15.
У складу са утврђеном ранг листом из
предходног члана Одлуку о избору кандидата
чији ће приправнички стаж бити финансиран или
суфинансиран од стране Општине доноси Начелник
општине .

		

IV/ III – Споразум о финансирању или суфинансирању
приправничког рада
Члан 16.
У складу са одлуком из предходног члана
Начелник општине са послодавцима закључује
Споразум о финасирању или суфинансирању
приправничког рада одређеног приправника.
Споразумом се одређују сва права и обавезе
уговорних страна, а нарочито :
- обавеза Општине Рибник да за вријеме трајања
приправничког рада финансира
бруто плату
приправника,
- обавеза послодавца да са приправницима закључи
уговор о приправничком раду и да им омогуће да
обављају приправнички стаж по програму обављања
приправничког рада
- обавеза послодавца да у складу са својим
могућностима
обезбједи
приправницима
остваривање свих права прописаних Законом,
Колективним уговором и општим актима
послодавца.
- обавеза послодавца да обавијести Општину
о свакој промјени која може утицати на односе
регулисане споразумом, у року од 15 дана од дана
настанка тих промјена
- обавеза послодавца да по истеку приправничког
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