СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 2/2014, Година XV, Датум: 4. март 2014.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 20/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 2.7. 8.
и 9. Упутства о утврђивању квалификација, броја
и именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у БиХ (“Службени гласник БиХ”
бр. 9/10; 37/10 и 74/11), члана 37. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
бр.14/05 и 2/13) Скупштина општине Рибник, на
XVII (седамнаестој) редовној сједници одржаној
дана 27.02.2014. је донијела:

4. које је кандидат за изборе за било који ниво
власти и
5. којем је изречена казна за радњу која представља
тежу повреду изборних закона или прописа за коју
је лично одговорно у посљедње четири године,
рачунајући од дана правоснажности одлуке
6. члан општинске изборне комисије не може бити
заступник, односно пуномоћник политичког
субјекта који учествује на изборима, нити лице
које је правоснажном судском пресудом осуђено
на казну затвора у трајању од шест мјесеци или
дуже.
Б- ПОСЕБНИ УСЛОВИ

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за именовање
члана Општинске изборне комисије Рибник

Члан 1.
Расписује се Јавни Конкурс за именовање
члана Општинске изборне комисије Рибник.
Члан 2.
Општи и посебни услови за кандидата на
функцију из члана 1. ове одлуке су:
А - ОПШТИ УСЛОВИ
•
•

да је лице са правом гласа
да је лице са одговарајућом стручном спремом и
искуством у спровођењу избора

За члана ОИК не може бити именовано лице :
1. које се не може кандидовати у смислу одредби
чланова 1.6, 1.7 и 1.7. а Изборног закона
2. које је члан највишег извршно-политичког органа
политичке странке или колалиције (предсједник,
потпредсједник, генерални секретар или члан
извршног одбора или главног одбора);
3. које је носилац изборног мандата или је члан
извршног органа власти , осим у случајевима
предвиђеним чланом 2.12. став (4) Изборног
закона;

1. да има пребивалиште у општини Рибник
2. да има завршен правни факултет односно VII/1
степен стручне спреме друштвеног смјера или
завршену вишу школу односно VI/1 степен
стручне спреме друштвеног смјера
3. да посједује искуство у спровођењу избора
Под искуством у спровођењу избора
подразумјева се:
а) чланство у изборној комисији
б) чланство у бирачком одбору
в) рад у стручним органима који су пружали помоћ
у провођењиу избора
г) објава стручних и научних радова из области
избора
Изузетно од одредбе под
тачком
2.
посебних услова члан Изборне комисије комисије
може бити лице са VII/1 степеном стручне спреме
и другог смјера уколико посједује искуство у раду
изборне комисије у трајању од најмање двије године
од ступања на снагу Изборног закона БиХ.
Изузетно од одредбе под тачком 3. посебних
услова, члан изборне комисије може бити лице
које има завршени правни факултет односно VII/1
степен стручне спреме
Члан 3.
Текст конкурса ће садржавати опште и
посебне услове за избор у складу са Изборним
законом, те друге потребне елементе у складу са
чланом 7.Упутства о утврђивању квалификација,
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броја и именовању чланова изборне комисије
основне изборне јединице у БиХ (“Службени гласник
БиХ” бр. 9/10; 37/10 и 74/11) и овом Одлуком.

Члан 2.
Ослобађање од плаћања комуналне таксе из
члана 1. ове Одлуке односи се на 2014. годину.

Члан 4.
Члан 3.
Конкурс ће се објавити у дневном листу
„Глас Српске “ и „Службеном гласнику Републике
Српске.“
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“

Члан 5.

Број: 02-462-2-2/14
Предсједник СО
Датум: 03.03.2014. год
Небојша Караћ
_____________________

Поступак по Јавном конкурсу спровешће
Комисија за избор члана Општинске изборне
комисије Рибник, коју Скупштина општине именује
посебним рјешењем.
Члан 6.
Члана Општинске изборне комисије Рибник
именује Скупштина општине.
Члану Општинске изборне комисије мандат
траје 7 година и тече од дана давања сагласаности
Централне изборне комисије БиХ на рјешење
Скупштине општине о именовању члана ОИК.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-03-2-1/14
Предсједник СО
Датум: 03.03.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 8. Закона о комуналним
таксама („Службени гласник РС бр. 4/12), члана 7.
Одлуке о комуналним таксама (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 3/12) члана 37.Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 14/05 и 2/13), Скупштина општине
Рибник је на XVII (седамнаестој) редовној сједници
одржаној
27.02.2014. године поводом захтјева
ЈУ „Културни центар Рибник“ за ослобађање од
плаћања комуналне таксе за 2014. донијела :

На основу члана 8. Закона о комуналним
таксама („Службени гласник РС бр. 4/12), члана 7.
Одлуке о комуналним таксама (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 3/12), члана 37. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 14/05 и 2/13 ), Скупштина општине
Рибник је на XVII (седамнаестој) редовној сједници
одржаној 27.02.2014. године поводом захтјева КП
„Рибник“ а.д. Рибник за ослобађање од плаћања
комуналне таксе донијела:
ОДЛУКУ
о ослобађању од плаћања комуналне таксе
КП „Рибник“ а.д. Рибник
Члан 1.
Комунало предузеће “Рибник “ а.д. Рибник
ослобађа се од плаћања комуналне таксе прописане
Одлуком о комуналним таксама бр. 02-462-4/12
од 11.05.2012. год.(„Службени гласник општине
Рибник“ бр. 3/12)
Члан 2.
Ослобађање од плаћања комуналне таксе из
члана 1. ове Одлуке односи се на 2014. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“

ОДЛУКУ
о ослобађању од плаћања комуналне таксе
ЈУ ”Културни центар Рибник” Рибник

Број: 02-462-3-2/14
Предсједник СО
Датум:03.03.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

Члан 1.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник РС” бр. 41/03), члана
7. Упутства о утврђивању квалификација, броја
и именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у БиХ (“Службени гласник БиХ”
бр. 9/10; 37/10 и 74/11) члана 37. Статута општине

ЈУ “Културни центар Рибик“ Горњи Рибник
ослобађа се од плаћања комуналне таксе прописане
Одлуком о комуналним таксама бр. 02-462-4/12
од 11.05.2012. год.(„Службени гласник општине
Рибник“ бр. 3/12).

март 2014.
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Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
бр.14/05 и 2/13) Скупштина општине Рибник на
XVII (седамнаестој) редовној сједници одржаној дана
27.02.2014. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
члана Општинске изборне комисије Рибник
I

У Комисију за избор члана Општинске изборне
комисије Рибник именују се:

1.
2.
3.
4.
5.

Врачар Миле, предсједник
Дакић Душко, члан
Калабић Рајко, члан
Милетић Мирко,члан
Јанковић Никола,члан

II Задатак Комисије је да спроведе поступак по
Јавном конкурсу за избор члана Општинске
изборне комисије Рибник.
Комисија по затварању јавног конкурса
подноси писани извјештај скупштини општине у
којем наводи све релевантне податке за свако лице
које је поднијело пријаву на јавни конкурс.
У извјештају комисија врши класификацију
кандидата на оне који испуњавају услове тражене
конкурсом и на оне који не испуњавају услове.
Са кандидатима који испуњавају услове
комисија обавља интервју, након чега сачињава
ранг листу са редослиједом кандидата према
успјеху постигнутом на интервјуу и исту доставља
Скупштини општине, која цјенећи положај
кандидата на ранг листи доноси одлуку о именовању
члана ОИК Рибник.
III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број:02-03-2-2/14
Предсједник СО
Датум: 03.03.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу чланова 110. и 117. а у вези са
члановима 125. и 126. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 16/05), Скупштина општине Рибник је
након разматрања Нацрта Статута општине Рибник
на XVII (седамнаестој) редовној сједници одржаној
27.02.2014. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја Нацрт
Статута општине Рибник.
II Скупштина општине Рибник упућује
Нацрт Статута општине Рибник на јавну расправу,

имајући у виду се Статутом општине уређују питања
од ширег интереса за грађане и друге субјекте у
општини.
III За организовање и спровођење јавне
расправе задужује се Стручна служба Скупштине
општине.
IV Стручна служба Скупштине општине је
дужна да:
• води бригу да се Нацрт Статута општине Рибник
учини доступан јавности, путем медија, брошура
или на други одговарајући начин,
• прати јавну расправу и прикупи све приједлоге,
мишљења и примједбе које произилазе из ње и
• анализира резултате јавне расправе и о њима
поднесе извјештај Скупштини и овлаштеном
предлагачу.
V Јавна расправа о Нацрту Статута ће се
спровести у року од 30 дана од дана усвајања овог
Закључка.
VI Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-02-2-1/14
Предсједник СО
Датум:03.03.2014. год.
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 Програма рада и
финансијског плана установа чији је оснивач општина
Рибник за 2014. годину на XVII (седамнаестој) редовној
сједници одржаној 27.02.2014. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Рибник даје
сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ
“Културни центар Рибник“ за 2014. годину.
II Скупштина општине Рибник даје
сагласност на Програм рада и финансијски план
ЈУ “Народна библиотека Рибник“ за 2014. годину у
оквиру одобрених новчаних средстава од Општине
Рибник и ресорног Министарства.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-6-3/14
Предсједник СО
Датум:03.03.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
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На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 14/05 и 2/13) члана 110. и 117. Пословника
Скупштине општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 16/05) Скупштина општине
Рибник је након разматрања Приједлога Програма
спортских и културних активности на подручју
општине Рибник за 2014. год. на XVII (седамнаестој)
редовној сједници одржаној 27.02.2014. године
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Рибник усваја
Програм спортских и културних активности на
подручју општине Рибник за 2014. годину.
II
Програм спортских и културних
активности на подручју општине Рибник за 2014.
год. саставни је дио овог закључка.
III Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-633-2-1/14
Предсједник СО
Датум: 03.03.2014.год.
Небојша Караћ
_____________________
ПРОГРАМ
спортских и културних активности на подручју
општине Рибник за 2014. годину
СПОРТ
Законом о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 4/02)
уређују се општи интереси и развојни програми
у области спорта, услови за обављање спортских
активности, остваривање слободе удруживања и
организовања, права и обавезе спортиста, ученичке
и студентске активности, спортска такмичења и
приредбе.
“Европска повеља о спорту” истиче спорт
као значајан чинилац људског развоја, значајан
садржај културе и стваралаштва, спорт представља
незаобилазану потребу човјека.
Програм спортских активности произилази
из обавеза утврђених у Закону о спорту и односи се,
највећим дијелом само на обавезе које су у оквиру
интереса локалне заједнице и у складу са њеним
могућностима и потребама. При томе се полази од
већ утврђеног става да спорт представља активност
од општег интереса, да је дио опште културе и
квалитета живота појединца и заједнице и да је у
савременим условима живота и рада, спорт све више
незаобилазна потреба човјека у чијем се исходишту
налази здравље, као базични предуслов сваке људске
дјелатности.
Спорт треба да буде једнако доступан свим
грађанима, а посебно дјеци и омладини која овим

путем налазе простор за игру, учење и провођење
слободног времена.
Основну структуру јединственог система
спорта подразумијевају подручја:
1. Спортско (физичко) васпитање представља
научно заснован и педагошки организован
процес васпитно-организованог рада с дјецом и
омладином.
2. Спортска рекреација, као средство здравља и
културе изражавања грађана у циљу ублажавања
негативних утицаја савремених цивилизацијских
токова.
3. Квалитетни спорт, битна карактеристика је
освајање већих спортских резултата, сагласно
олимпијском геслу “Више”, “Даље”, “Брже”, тј.
постизање врхунског спортског стваралаштва.
Програмски садржаји спортских активности
Програмска оријентација спорта у 2014.
години, а све у складу са средствима планираним
буџетом и финансијским могућностима, треба бити
усмјерена на:
1. Стварање материјалних и кадровских услова за
оснивање спортских клубова,
2. Праћење и подржавање традиционалних
манифестација;
3. Кориштење простора спортске дворане
за
организацију спортских и културних догађаја;
4. Оснивање Јавне установе спортско-рекреативног
центра;
5. Подржавање спортске рекреације као средства
здравља и културе грађана;
6. Праћење и подржавање спортског васпитања као
педагошког процеса, с циљем стварања навика
спортског ангажовања током цијелог живота.
У оквиру програмске оријентације за 2014. годину
треба :
1. Од традиционалних манифестација треба
организовати:
- Васкршњи крос (у оквиру којег се организује и
Васкршњи шаховски
турнир);
- Меморијални турнир Душан Берић.
2. На подручју општине Рибник подржати, видове
спортске рекреације:
- турнире у малом фудбалу;
- кошаркашке и одбојкашке турнире;
- шаховске турнире,
- остала такмичења спортско-забавног карактера.
3. Подржати школска спортска такмичења у
организацији основних и средњих школа.
Програм финансирања
У складу са чланом 17. Закона о спорту ( “Сл.
гласник РС”, бр. 04/02), а у циљу остваривања општег
интереса општине Рибник у области спорта у буџету
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планирају се намјенска средства за финансирање ове
области.
1. Средства за развој спорта – 6.000 КМ, која ће
се трошити у складу са Правилником о начину
утрошка средстава за развој спорта и културе
(,,Сл.гласник општине Рибник бр. 2/13),
2. Средства за ЈУ спортско-рекреативни центар –
9.000 КМ,
3. Средства за школска такмичења – 3.000 КМ,
koja ће се трошити у складу са Правилником
о утрошку средстава за школска такмичења на
општинском и
регионалном нивоу, бр.
01-67-7/08. од 19.02.2008. године.
4. Средства за Омладинску школу спорта “Рибник”
– 5.000 КМ,
5. Средства за ФК “Монтевидео” - 3.000,00 КМ,
6. Средства за Шаховски клуб – 2.500 КМ.
Средстава из буџета општине за финансирање спортских активности планирана су на
тај начин да у најбољој могућој мјери одговоре
програмској оријентацији Рибничког спорта у 2014.
години.
Преглед спортских манифестација које ће се
одржати у 2014. години приказан је у табели број 1.
која је у прилогу.
КУЛТУРА
Законом о локалној самоуправи (“Сл.
гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) прописане су надлежности општине у области
културе.
Одјељење за друштвене дјелатности
предлаже Програм културних активности за 2014.
годину, којим утврђује основне садржаје културних
дешавања и правце расподјеле средстава из буџета
општине предвиђених за културу.
Програмски садржаји културних дешавања
Одјељење за друштвене дјелатности у
сарадњи са Одбором за развој спорта, физичке
културе, културе, образовања и информисања ће
да прати рад свих носиоца културних активности, а
који се финансирају из буџета општине.
Програмска оријентација у култури за 2014.
годину биће усмјерена на:
1. Праћење и подржавање културних активности
за основце и средњошколце, са циљем подизања
свијести о значају културе у школском васпитању
и образовању,
2. Праћење и подржавање традиционалних
манифестација које су од интереса и значаја за
цијелу локалну заједницу,
3. Праћење, подржавање рада и финансирање у
складу са усвојеним буџетом установа, удружења
и појединаца која дјелују у области културе.

У
оквиру
програмске
оријентације
биће подржане кроз помоћ у организацији или
финансирању традиционалне манифестације али
и самоиницијативне манифестације или културне
активности установа, удружења и појединаца од
значаја за општину као што су:
• Свечаности поводом Божића (паљење Бадњака);
• Обиљежавање Светосавских свечаности (кроз
програме средње школе и основних школа);
• Обиљежавање Дана жена;
• Васкршњи крос у оквиру којег се одржава богат
културно-забавни програм;
• Такмичење пјевача аматера у Рибнику;
• Ликовна колонија;
• Дани ријеке Сане;
• Видовдански сусрети фолклора;
• Свечаности поводом дана Општине и крсне славе
Општине (читав септембар);
• Никољдански фестивал „У име дјечијег осмијеха“;
• Традиционални народни зборови;
• Књижевне вечери;
• Организација позоришних представа за дјецу и
одрасле у омладинским домовима.
Програм финансирања
У складу са чланом 15. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05
и 118/05, 98/13), а у циљу остваривања општег
интереса општине Рибник у области културе у буџету
планирају се намјенска средства за финансирање ове
области:
1. Средства за развој културе за текућу 2014. год.
планирана су у износу од 4.000 КМ и трошиће
се у у складу са Правилником о начину утрошка
средстава за развој спорта и културе (,,Сл.гласник
општине Рибник бр. 2/13).
2. Средства за Културно-умјетничко друштво
“Рибник” - 9.000 КМ;
Општина у свом буџету сваке године има
посебну потрошачку јединицу за ЈУ
“Културни
центар Рибник” која је основана с намјеном
задовољавања културних потреба и информисања
становништва . Планирани буџет за 2014. годину је
53.860,00 КМ.
Сарадња између ЈУ “Културни центар
Рибник” и Одјељења за друштвене дјелатности је
свакодневна.
Преглед културних манифестација које ће се
одржати у 2014. години приказан је у табели број 1.
која је у прилогу.
ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА
За праћење и подржавање традиционалних манифестација које су од интереса и значаја за цијелу локалну
заједницу у буџету општине предвиђена су и средства од
11.000 КМ за обиљежавање значајних датума из којих се
покривају трошкови за следеће манифестације:
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Васкршњи крос (април),
Дани ријеке Сане (јуни),
Видовдански сусрети фолклора,
Свечаности поводом дана општине и крсне славе
општине Рибник (септембар),

Борачка организација општине Рибник
финансира из свог буџета и организује још двије
традиционалне манифестације:
1.
Дан брагаде (04.јуни),
2.
Меморијал “Душан Душко Берић” (август).

Општина Рибник и Ј.У. Културни центар
општине Рибник и школе са нашег подручја су
организатори манифестација: “Васкршњи крос” и
„Дани ријеке Сане”.
Носиоц организације манифестације “Видовдански сусрети фолклора” је КУД “Рибник”.
Општина Рибник је организатор манифестације “Свечаности поводом Дана и крсне славе
општине”.

Све поменуте традиционалне манифестације
су културно-спортског карактера и као такве су
саставни дио овог Програма.
Напомена
Сви предложени програмски садржаји
културно-спортских активности спроводе и мјере
дефинисане документом „Омладинска политика
општине Рибник 2013-2018“.

Табела бр.1. Манифестације које ће се одржати на подручју општине Рибник у 2014. години
Назив
Божићни шаховски
турнир
Светосавске
свечаности
Васкршњи крос
Васкршњи
шаховски турнир
Такмичење пјевача
аматера
Дани ријеке Сане
Дан бригаде
Видовдански
сусрети фолклора
„Котлићијада“
Меморијал „Душко
Берић“
Меморијал „Милош
Бавељић - Беба“
Дан и крсна слава
општине
Новогодишњи
одбојкашки турнир
Никољдански
фестивал „У име
дјечијег осмијеха“

Локација

Вријеме одржавања

Организатор

Доња Превија

08. јануар

Шаховски клуб “Рибник”

Ситница, Превија,
Рибник

27. јануар

Средња и основне школе

Г. Рибник

21.април

Општина Рибник
Ј.У. Културни центар општине Рибник
Школе

Г.Рибник

21.април

Шаховски клуб “Рибник”

Г.Рибник

Мај

Ј.У. “Културни центар Рибник”

Извор, ток и ушће
ријеке Сане

Јун

Г. Рибник

04. јун

Општина Рибник
Ј.У. Културни центар општине Рибник
Школе
Борачка организација

Доња Превија

28.јуна

КУД Рибник

Баре/Милашиновача
/плажа Превија

Јул/август

Ј.У. “Културни центар Рибник”

Г. Рибник

Август

Борачка организација

Ситница

Август

Савјет мјесне заједнице Ситница

Простор општине
Рибник

Септембар

Општина Рибник

Д.Превија

Децембар

Омладинска школа спорта “Рибник”

Доња Превија

Децембар

ЈУ “Културни центар Рибник”

На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник гласник РС“, бр.
124/11.), члана 17. и 37. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник бр. 14/05.
и 2/13.), Скупштина општине Рибник је на XVII
(седамнаестој) сједници одржаној дана 27.02.2014.
године донијела:

ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње за 2014. године
Законом о комуналним дјелатностима („Сл.
гласник РС“, бр. 124/11.) утврђене су комуналне
дјелатности од посебног јавног интереса и
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начин обезбеђивања посебног јавног интереса,
организације и обављање комуналних дјелатности и
начин њиховог финансирања.
Комуналне дјелатности од посебног јавног
интереса, у смислу овог закона, дијеле се на:
1. Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње
и
2. Дјелатности заједничке комуналне потрошње.

•
•

Предмет овог Програма су дјелатности
заједничке комуналне потрошње у коју спадају:
• Одржавање јавне чистоће,
• Одржавање јавних површина,
• Зимска служба (одржавање проходности саобраћајница),
• Одржавање и уређење водотока,
• Одржавање јавне расвете,
• Одржавање градских саобраћајница, тргова,
тротоара, паркиралишта, мостова и пропуста,
• Одржавање локалних путева,
• Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
• Дјелатност зоохигијене,

•

Локална заједница је обавезна да обезбиједи
организовано обављање заједничких комуналних
дјелатности. Те дјелатности се разврставају на шест
група, и то:
1. Одржавањe јавне чистоће,
2. Одржавање макадамских локалних путева,
3. Одржавање асфалтних локалних путева,
4. Зимско одржавање локалних путева,
5. Одржавање јавне расвјете,
6. Утрошак електричне енергије.
Програмом заједничке комуналне потрошње
за 2014. годину утврђују се врсте послова по групама
дјелатности, те висина финансијских средстава
потребних за квалитетно извршење свих група.
1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ
Заједничка комунална дјелатност одржавања
јавне чистоће обухвата послове на следећим јавним
површинама:
• Круг општинске управе,
• Плато централног спомен обиљежја у Горњем
Рибнику,
• Простор око мјесних уреда,
• Плато спомен обиљежја по МЗ,
• Уређене и неуређене јавне зелене и друге
површине,
• Сливници и одоводи на равним површинама,
• Путеви и тротоари (послови који нису
дефинисани другим уговорима),
• Друге површине које надлежни орган оперативно
планира.
Врсте комуналних послова које треба
обавити на наведеним јавним површинама су:

•
•
•

•
•

Прикупљање и одвоз отпадака,
Крчење, кошење, прикупљање и одвоз траве,
шибља и другог отпада на градску депонију,
Орезивање украсног шибља и цвијећа у
парковима,
Подизање нових хортикултурних засада према
програму озелењавања,
Чишћење сливника, одвода и пропуста на јавним
површинама,
Чишћење и прање саобраћајница, тротоара и
платоа,
Замјена и санација вертикалне и хоризонталне
сигнализације,
Разни други интервентни радови мањег обима.

Метод одржавања јавне чистоће спроводиће
се на следећи начин:
1. Надлежни општински органе ће сачинити
оперативни мјесечни план на бази увида у стање
јавне површине.
2. Надзорни општински орган ће вршити увид у
квалитет и обим извршеног посла те овјеравати
дневник радова извођача, на бази кога ће се
вршити плаћање.
3. Надлежни општински орган ће склопити Уговор
о одржавању чистоће на јавним површинама са
извођачем радова.
Планирана средства за одржавање чистоће
на јавним површинама су 9.600,00 КМ.
2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Комунална дјелатност текуће одржавање не
категорисаних путева подразумјева континуирано
одржавање истих.
Могући радови су:
• Довоз материјала,
• Попуњавање ударних рупа,
• Одвод воде са путне површине,
• Чишћење јаркова и пропуста,
• Кресање и одвоз грана око пута,
• Други радови планирани програмом.
Надлежни општински орган ће предложити
Програм одржавања путева након оперативног снимања стања по истеку зимског периода. Програмом
ће се планирати врсте и обим радова, приоритети и
финансијска средства.
Такође надлежни општински орган ће извођача радова обезбиједити путем јавне набавке, те
одредити надзорни орган.
Планирана средства за ту врсту заједничке
комуналне дјелатности су 46.000,00 КМ.
3. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Надлежни општински орган ће предложити
Програм поправке асфалтних путева након опера-
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тивног снимања стања по истеку зимског периода.
Програмом ће се планирати врста и обим радова и
финансијска средства по путним правцима.
Такође, надлежни општински орган ће извршити уговарање послова са извођачем, те обезбиједити надзорни орган и пријем урађених послова.
Планирана средства за ову врсту заједничке
комуналне потрошње су 20.000,00 КМ.

локалне самоуправе по основу прихода остварених
из:
• Комуналне накнаде,
• Дијела накнаде за коришћење добара од општег
интереса,
• Дијела пореза на непокретности,
• Дијела накнаде за дате концесије,
• Дијела прихода од ПДВ-а.

4. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА

Зимско одржавање локалних путева такође
припада заједничкој комуналној потрошњи. Ова
дјелатност се регулише посебним Програмом који
конкретније одређује обим и квалитет радова.
Зимско одржавање локалних путева се
врши у свим мјесним заједницама. Програмом се
дефинишу путни правци за чишћење те приоритети,
метод праћења и надзор.
Приоритет зимског одржавања локалних
путева имају путеви на којима се одвија линијски
саобраћај за превоз путника, ученика, те дијализа.
Ванредни приоритети се уводе за хитне
случајеве (болест, смртни случај, хуманитарна
интервенција и сл.).
Надлежни општински орган ће извођача
радова обезбиједити путем јавне набавке, а за
контролу ће именовати одговорно лице.
Планирана средства за ову потрошњу су
65.000,00 КМ.
5. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Обавеза локалне заједнице је да финансира
текуће одржавање расвјете на јавним површинама.
Сав потрошни материјал (сијалице, временски релеи
и др.) правовремено ће се набављати и уз помоћ
локалне електродистрибуције мијењати.
Планирана средства за ову врсту заједничке
потрошње су 2.000,00 КМ.
6. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Јавна расвјета, као саставни дио заједничке
потрошње обухвата освјетљавање саобраћајница
и других јавних површина у насељеним мјестима.
Обавеза локалне заједница је да финансира утрошак
електричне енергије.
Због тешке економске ситуације у овом
виду заједничке потрошње нужно је увести одређене
елементе уштеда уз обавезу да се не наруше основне
потребе грађана и да се не створе предуслови за
нарушавање јавног реда и мира.
Планирана средства за ову потрошњу од
19.000,00 КМ.
ПЛАН ПРИХОДА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ
Средства за финансирање заједничке комуналне потрошње обезбеђују се из Буџета јединице

•
•
•
•
•
•

Одржавање јавне чисто ........................ 9.600,00 КМ
Одржавање макадамских
локалних путева ................................... 46.000,00 КМ
Одржавање асфалтних
локалних путева ................................... 20.000,00 КМ
Зимско одржавање локалних путева... 65.000,00 КМ
Одржавање јавне расвјете .................... 2.000,00 КМ
Утрошак електричне енергије ........... 19.000,00 КМ
У К У П Н О: ........................................ 161.600,00 КМ

Висина укупних средстава за заједничку
комуналну потрошњу може обезбиједити основне
планиране функције уз рационално понашање свих
учесника у оперативном планирању и извођењу
радова.
Број: 02-370-3-1 /14
Предсједник СО
Датум: 03.03.2014. год
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 195. Закона о
водама (“Службени гласник Републике Српске, број
50/06, 92/09 и 121/12) и члана 37. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
14/05 и 2/13) Скупштина општине Рибник на XVII
(седамнаестој) сједници одржаној дана 27.02.2014.
године донијела је:
ПРОГРАМ
коришћења новчаних средстава прикупљених на
основу прихода од посебних водних накнада за
2014. годину
1. УВОД
Воде су добро од општег интереса, стога
се овој проблематици посвећује посебна пажња
у циљу спречавања деградације воде, постизања
одрживог коришћења вода, осигурања правичног
приступа водама, пружања заштите акватичних,
полуакватичних и копнених екосистема, организовања одбране од поплава, као и предузимања
осталих радњи везано за рационално и економично
кориштење вода.
Кориштење вода подразумијева и плаћање
накнада за захватање површинских и подземних
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вода, а јединица за обрачун накнада је један метар
кубни. Средства за обављање послова и задатака као
и функционисање и одржавање некретнина и водних
објеката од општег значаја, очување вриједности
изграђених водних објеката и система, предузимање
мјера јавног инвестирања и капитална изградња
водних објеката обезбјеђују се између осталог и из
посебних водних накнада, прихода на основу закупа
јавног водног добра, буџета Републике Српске,
јединице локалне самоуправе и донација.
2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ
Посебне водне накнаде представљају приход на
основу:
• Накнада за захватање и кориштење воде и то:
за пиће и јавно водоснадбијевање, кориштење
минералних вода за флаширање, кориштење воде
за наводњавање, узгој рибе у кавезима, употреба
воде за индустријске и сличне процесе, употреба
воде за друге намјене за људску употребу.
• Накнаде за производњу електричне енергије.
• Накнада за заштиту вода и то: накнада које
плаћају власници транспортних средстава која
користе нафту, накнада за испуштање отпадних
вода, накнада за узгој рибе, накнада за употребу
вјештачких ђубрива.
• Накнада за вађење материјала из водотокова.
• Накнада за заштиту од вода и то: накнада за
заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и
шумског земљишта, накнада за заштиту од вода
стамбених, пословних и других објеката.
3. РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ВОДНИХ
НАКНАДА У 2014. ГОДИНИ
1. Неутрошена средства приспјела на рачун
посебних водних накнада у 2012. години
пренесена у 2013. годину износе ....... 4 091,60 КМ.
2. Прилив средстава остварених приливом на
рачун посебних водних накнада у 2013. години
износи .................................................... 15 935,58 КМ.
3. Расположива средства остварена приливом
на рачун посебих водних накнада (1+2) на дан
31.12.2013. године износи.................. 20 027,18 КМ.
4. Очекивани прилив средстава од водне накнаде
на рачун посебних намјена у 2014.години износи
16 185,00 КМ.
5. Укупно (3+4) расположивих средстава у 2014.
години .................................................... 36 212,18 КМ.
6. Утрошак средстава од водних накнада
у 2013. години.................................................0,00 КМ.
7. Расположива средства од водних накнада (5-6)
за финансирање пројеката у 2014. години
износи ..................................................... 36 212,18 КМ
4. КОРИШТЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ
ВОДНИХ НАКНАДА
Приходи прикупљени на основу посебних
водних накнада у износу од 30% уплаћују се у буџет

јединице локалне самоуправе и могу се користити за
стручно-техничке послове односно: израду привремених планова управљања водама, припрему планова
управљања водама, спровођење праћења стања вода, успостављање и рад Информационог система,
одржавање објеката у власништву јединица локалне
самоуправе, спровођење превентивних активности у
сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних
предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката
и система. Тиме се жели обезбиједити функционисање
и одржавање некретнина и водних објеката од општег
значаја, очувати вриједност изграђених водних објеката
и система и даље јавно инвестирање и капитална
изградња водних објеката.
Сходно горе наведеном, приходи прикупљени на основу посебних водних накнада намјенски
ће се користити за следеће послове, и то:
1. Заштитни водни објекати (пропусти, насипи,
одводни канали).
2. Адаптација и изградња водних објеката за
заштиту вода од загађења у које спадају: колектори
за пријем и транспорт отпадних вода, уређаји за
пречишћавање отпадних вода, одлагалишта за
отпадне материје.
3. Одржавање основних објеката за водоснабдјевање
становништва и индустрије, ако су од општег
интереса.
4. Јавне инвестиције и капиталне изградње водних
објеката.
5. Подршка формирању и развоју квалификованих
институција или субјеката битних за сектор вода.
Висина утрошака средстава одређиваће
се сходно износу расположивих средстава за 2014.
годину приспјелих на рачун посебних водних
накнада, на основу приспјелих захтјева и утврђених
потреба на терену, те општинских инвестиционих
планова из посматране области.
5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Средства прикупљена у буџету општине на
име посебних водних накнада су намјенска и могу се
користити на начин прописан Законом о водама и
овим Програмом.
Праћење и координацију над спровођењем
овог Програма и намјенским трошењем новца од
посебних водних накнада вршиће Одјељење за
привреду и финансије.
Број: 02-337-2-1/14
Предсједник СО
Датум: 03.03.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 55. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“
број 14/05) и Споразума о утврђивању основице за
обрачун плате бр.01-131-5/14 од дана 05.02.2014.године,
Начелник општине доноси:
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ОДЛУКУ
о утврђивању основице за обрачун плате
Члан 1.
Утврђује се основица за обрачун плате у
износу од 100,00 КМ за период 01.01. до 31.12.2014.
године.
Обрачун плате умањити за 5% за све
запослене и функционере општине Рибник ради
спровођења мјера штедње.
Члан 2.
Основицу за обрачун топлог оброка примјењивати према важећем законском рјешењу и то
50% од минималне плате која износи 370,00 КМ за
период 01.01. до 31.12.2014. године.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 55. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник”, бр.14/05 и
2/13) извршавајући буџет Општине Рибник за 2014.
годину, Начелник Општине д о н о с и .
ОДЛУКУ
о набавци електронских алуминијских врата
Члан 1.
Одобравам набавку електронских алуминијиских врата за потребе административне службе
општине Рибник у вриједности од 1.950,39 КМ, а на
основу анализе проблематике и указане потребе за
увођење реда у административном центру општине.
Члан 2.

Члан 3.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.
Члан 4.

Средства за набавку врата обезбиједити
са позиције 511300 Издаци за набавку опреме
потрошачка јединица 005000301 Одјељење за општу
управу.
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рибник.“

За реализацију Одлуке задужујем Одсијек за
развој.

Број: 01-131-6/14
Начелник општине
Дана: 05.02.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 55. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ број 14/05) и члана 19. и 19а. Статута Ј.У.
„Културни центар Рибник“, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о висини накнаде за рад Управног одбора
Члан 1.
Овом Одлуком се одређује накнада за рад
Управног одбора Ј.У. „Културни центар Рибник“ у
висини:
• Предсједник Управног одбора ..................40,00 КМ
• Чланови Управног одбора..........................30,00 КМ
Члан 2.
Одлука о висини накнаде за рад Управног
одбора ће се примјењивати од 01.01.2014.године и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-02-3-2/14
Начелник општине
Дана: 25.02.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________

Члан 4.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број : 01-404-8-1/14.
Начелник општине
Дана: 18.02.2014.год.
Горан Савић, дипл.ек
_____________________
На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05, 98/13)
и члана 19. став 3. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник РС” бр. 68/07, 109/12) и члана
55. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 14/05 и 2/13), Начелник
општине Рибник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измјенама и
допунама Статута ЈУ ”Културни центар Рибник” Г.
Рибник
I

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и
допунама Статута ЈУ ”Културни центар Рибник”
Г. Рибник бр. 16/14 од 21.02.2014. год.
II Одлука о измјенама и допунама Статута ЈУ
”Културни центар Рибник” Г. Рибник бр. бр. 16/14 од
21.02.2014. год. у прилогу је и чини саставни дио овог
Рјешења.
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III Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”

Члан 2.
Срества исплатити са позиције 412739
Расходи за услуге информисања и медија.

Број: 01-02-3-1/14
Начелник општине
Датум: 25.02.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек
_____________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („.Службени гласник Републике Српске”,
број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 55. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ број 14/05, 2/13), а на захтјев ЈУ “Културни
центар Рибник” од 11.02.2014.год., Начелник
општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
о утрошку средстава за медије
Члан 1.
Одобравам средства у износу 596,70 КМ за
потребе креирања интернет странице и емитовање
радио програма путем интернета.

Члан 3.
За реализацију одлуке задужујем одсијек за
финансије и рачуноводство.
Образложење
Начелнику општине обратио се ЈУ
“Културни центар Рибник” из Рибника са захтјевом
за финансијску помоћ у емитовању програма радио
Рибника путем интернета. Имајући у виду разуђеност
територије општине Рибник и немогућности
да се путем постојећих предајника обезбиједи
квалитетнија покривеност што веће површине
општине, а у циљу што боље информисаности
становништва о актуелним догађањима донешена
је одлука о одобравању траженог износа новчаних
средстава у диспозитиву рјешења.
Број :01- 532-73-1/14
Дана:17.02.2014. Год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек
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