СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 2/2015, Година XVI, Датум: 3. март 2015.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 3. 5. и 12. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07; 109/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05 и 118/05, 98/13), члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник” број
3/14), Скупштина општине Рибник на XXX редовној
сједници одржаној дана 27.02.2015. год. је донијела:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о организовању
и усклађивању пословања ЈУ “Културни центар
Рибник“ Г. Рибник
Члан 1.
У Одлуци о организовању и усклађивању
пословања ЈУ “Културни центар Рибник“ Г. Рибник (
“Службени гласник општине Рибник” бр. 10/13) у наслову одлуке ријечи “Културни центар Рибник” Г. Рибник” замјењују се ријечима “Културно спортски центар
Рибник” Рибник” као и у цјелом тексту одлуке у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке број “9/13” замјењује се
бројем “8/14”

Члан 5.
Члан 7. став 1. Одлуке мјења се и гласи:
„ Дјелатност установе је :
18.12 Остало штампање;
18.20 Умножавање (репродукција ) снимљених записа;
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама;
47.64 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама;
56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића;
58.14 Издавање часописа и периодичних публикација;
58.19 Остала издавачка дјелатност;
59.14 Дјелатност приказивања филмова;
60.10 Емитовање радио програма;
68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у
закуп ( лизинг)
73.11 Агенције за рекламу и пропаганду;
74.20 Фотографске дјелатности;
85.51 Образовање у области спорта и рекреације;
85.52 Образовање у области културе;
85.59 Остало образовање, д.н.;
90.01 Извођачка умјетност;
90.04 Рад умјетничких објеката;
93.11 Рад спортских објеката;
93.19 Остале спортске дјелатности;
93.21 Дјелатности забавних и тематских паркова;
93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности.

Члан 3.
Члан 6.
Члан 2. Одлуке мјења се и гласи:
„Општина Рибник (у даљем тексту: Оснивач)
организује и усклађује Јавну Установу „Културно
спортски центар Рибник“ Рибник (у даљем тексту:
Културно спортски центар), која обавља дјелатности на
територији општине Рибник.
Члан 4.
Члан 3. мјења се и гласи:
„Назив установе је: Јавна установа „Културно
спортски центар Рибник“ Рибник.
Скраћени назив установе је: ЈУ “Културно
спортски центар Рибник“ Рибник.
Сједиште ЈУ “Културно спортски центар
Рибник“ је у Горњем Рибнику, Ул. Раде Јованића бб.

ЈУ „Културно спортски центар Рибник“
Рибник ће у складу са овом Одлуком донијети Статут у
року од 30 дана од доношења ове Одлуке.
Члан 7.
До доношења Статута и других општих аката
ЈУ “Културно спортски центар Рибник” Рибник примјењиваће се Статут и други општи акти ЈУ “Културни
центар Рибник” Г. Рибник уколико нису у супротности
са Законом и другим прописима.
Члан 8.
Послове руковођења ЈУ „Културно спортски
центар Рибник“ Рибник обављаће досадашњи
директор ЈУ „Културни центар Рибник“ Г. Рибник до
истека мандата на који је именован.
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Послове управљања ЈУ „Културно спортски
центар Рибник“ Рибник обављаће досадашњи Управни
одбор ЈУ „Културни центар Рибник“Г. Рибник до
истека мандата на који је именован.

као и записник о стању истог стамбеног простора,
по завршетку санације уз израду фото снимака као
саставног дијела записника.
Члан 4.

Члан 9.
На основу ове одлуке извршиће се упис
промјена код надлежног регистарског суда.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 02-641-1-1/15
Предсједник СО
Датум, 02.03.2015. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу 22. 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;
98/13) и члана 36. Статута општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник бр. 3/14) Скупштина општине
Рибник, на XXX редовној сједници одржаној дана
27.02.2015. године, је донијела:
ОДЛУКУ
о давању у закуп стамбеног простора
Члан 1.
Овом Одлуком Елез Свјетлани из Рибника
даје се у закуп, ради кориштења, стамбени простор
површине 57,31 м2 смјештен у Горњем Рибнику у Улици
Раде Јованића бб, у приземљу зграде која се налази на
парцели означеној као к.ч.19/1-2 и уписаној у Лист
непокретности бр. 287/7 КО Рибник Горњи на име
Општине Рибник са дијелом посједа 1/1.
Члан 2.
Стамбени простор описан у члану 1. одлуке даје
се у закуп на период од 10 година од дана потписивања
уговора, уз обавезу плаћања мјесечне закупнине у
износу од 116,58 КМ што за десетогодишњи период
износи 13.990 КМ а која средства ће Свјетлана Елез
уложити у доградњу и реновирање предметног стамбеног простора.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Број: 02-477-3-2/15
Предсједник СO
Датум, 02.03.2015. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и
члана 44. и 142. Пословника о раду Скупштине општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
5/14), Скупштина општине Рибник, након упознавања
са Рјешењем о извршењу бр. 57 0 Пc 003254 14 Ип од
11.02.2015. год. поводом пресуде Вишег привредног
суда у Бања Луци бр. 57 0 Пс 003254 14 Пж 2 од 11.11.2014.
године у предмету тужиоца ДИ ” Тргокомерц” д.о.о.
Рибник, против тужене Општине Рибник, на II (другој)
посебној сједници одржаној 21.02.2015. године је
донијела :
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
Члан 1.
Поводом Рјешења о извршењу Окружног
привредног Суда у Бања Луци бр. 57 0 Пc 003254 14 Ип
од 11.02.2015. год. именује се Комисија у саставу:
1. Небојша Караћ,
2. Душан Барјактаревић,
3. Раденко Бањац,
4. Љубо Тепић,
5. Дарко Врачар,
Члан 2.
Комисија има задатак да испред Скупштине
општине Рибник прати ток извршног поступка по
Рјешењу о извршењу бр. 57 0 Пc 003254 14 Ип од
11.02.2015. год. да сугестијама, приједлозима, мишљењима и на други начин помогне Начелнику општине
при предузимању свих даљих активности у овом
поступку.

Члан 3.

Број: 02-017-3-2/15
Предсједник СО
Датум: 25.02.2015. год.
Небојша Караћ
_____________________

Овлашћује се Начелник општине Рибник да
са Елез Свјетланом закључи Уговор о закупу стамбеног
простора којим ће се ближе регулисати међусобна
права и обавезе између Општине као закуподавца и
Елез Свјетлане као закупца.
Након потписивања уговора из предходног
става, овлашћује се Начелник општине да формира
посебну комисију са задатком да сачини записник о
стању стамбеног простора прије почетка санације,

На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и члана
142. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 5/14),
Скупштина општине Рибник је, након упознавања
са Рјешењем о извршењу бр. 57 0 Пc 003254 14 Ип од
11.02.2015. год. поводом пресуде Вишег привредног
суда у Бања Луци бр. 57 0 Пс 003254 14 Пж 2 од 11.11.2014.
године у предмету тужиоца ДИ ”Тргокомерц” д.о.о.

март 2015.
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Рибник, против тужене Општине Рибник, на II (другој)
посебној сједници одржаној 21.02.2015. године донијела
сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Рјешењем о извршењу бр. 57 0 Пc 003254 14 Ип од
11.02.2015. год. донијетим на основу пресуде Окружног
привредног суда у Бања Луци бр. 57 0 Пc 003254 13 Пс 3
од 05.09.2014. која је потврђена пресудом Вишег привредног суда бр. 57 0 Пс 003254 14 Пж 2 од 11.11.2014.
године и оспорава наведе пресуде и на основу њих
одређено извршење.
II Скупштина општине Рибник обавезује
Начелника општине Рибник да, заједно са Правобранилаштвом РС, употријеби сва правна средства којима ће
се заштити интереси општине Рибник у овом спору, уз
акценат на обавезу поштовања свих законских рокова
за подношење приговора и других правних лијекова.
III Скупштина општине Рибник обавезује
Начелника општине Рибник да ангажује адвокатску
канцеларију која ће заједно са Правобранилаштвом РС
изнаћи начин и адекватна правна средства којима би се
спријечило извршење одређено Рјешењем бр. 57 0 Пc
003254 14 Ип од 11.02.2015. год. јер би исто угрозило
редовно финансијско пословање општине Рибник и
изазвало друге негативне посљедице.
IV Скупштина општине Рибник обавезује
Начелника општине Рибник да обавијести надлежну
НЛБ Развоју банку, Бања Лука о свим релавантним
чињеницама и активностима везаним за извршење
које је одређено Рјешењем бр. 57 0 Пc 003254 14 Ип од
11.02.2015. год.
V Скупштина општине Рибник обавезује
Начелника општине Рибник да са предметним судским
спором упозна Владу РС (надлежна министарстсва)
и затражи њено учешће и помоћ у вези истог, као и
учешће Пореске управе и других релевантних институција које се, у оквиру своје надлежности, могу
укључити и заштитити интересе општине Рибник.
VI Скупштина општине Рибник тражи од
Начелника општине Рибник да, путем медија и других
средстава јавног информисања, обавјести јавност о
стању које је у општини Рибник настало поводом
предметног извршног поступка.
VII Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-017-3-1/15
Предсједник СО
Датум: 25.02.2015. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12), члана 36. Статута општине Рибник („Службени гласник

општине Рибник“ бр. 3/14) и члана 142. Пословника о
раду Скупштине општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 5/14), Скупштина општине Рибник је, након разматрања Програма рада и финансијског
плана ЈУ ”Дом здравља Рибник” за 2015. год. на XXX
редовној сједници одржаној 27.02.2015. године донијела
сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник не даје сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ ”Дом
здравља Рибник” за 2015. год. јер овим актима није
планирана ни понуђена ниједна конкретна мјера или
приједлог Управног одбора и директора, за стабилизацију и излазак из тешке ситуације у којој се ЈУ “Дом
здравља Рибник” налази већ дужи период.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-50-1-2/15
Предсједник СО
Датум:02.03.2015. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12),
члана 36. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/14) и члана 142. Пословника о
раду Скупштине општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 5/14), Скупштина општине Рибник је, након разматрања Програма рада и
финансијског плана ЈУ “Културни центар Рибник”
за 2015. годину, на XXX редовној сједници одржаној
27.02.2015. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник даје сагласност
на Програм рада и финансијски план ЈУ “Културни
центар Рибник” за 2015. годину.
II Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-633-1-2/15
Предсједник СО
Датум: 02.03.2015. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12),
члана 36. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/14) и члана 142. Пословника о
раду Скупштине општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 5/14), Скупштина општине
Рибник је, након разматрања Програма рада и финансијског плана ЈУ “Народна библиотека Рибник” за 2015.
годину, на XXX редовној сједници одржаној 27.02.2015.
године донијела сљедећи:
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ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник даје сагласност
на Програм рада и финансијски план ЈУ “Народна
библиотека Рибник” за 2015. годину.

ПРОГРАМ
спортских и културних активности на подручју
општине Рибник за 2015. годину
1. СПОРТ

II Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-620-1-2/15
Предсједник СО
Датум: 02.03.2015. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и члана
142. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 5/14),
Скупштина општине Рибник је, након разматрања
Извјештаја о рјешавању управних предмета у општинској управи Рибник за 2014. годину, на XXX редовној
сједници одржаној 27.02.2015. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Извјештајем о рјешавању управних предмета у општинској управи Рибник за 2014. годину.
II Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-050-1-1/15
Предсједник СО
Датум: 02.03.2015. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и члана
142. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 5/14),
Скупштина општине Рибник је, након разматрања
Приједлога Програма спортских и културних активности на подручју општине Рибник за 2015. годину на
XXX редовној сједници одржаној 27.02.2015. године
донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја Програм
спортских и културних активности на подручју
општине Рибник за 2015. годину.
II Програм спортских и културних активности
на подручју општине Рибник за 2015. годину саставни
је дио овог Закључка.
III Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-65-2-1/15
Предсједник СО
Датум: 02.03.2015. год.
Небојша Караћ
_____________________

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.
1.1 Програмски садржаји спортских активности
Законом о локалној самоуправи, члан 20. (“Сл.
гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) прописане су надлежности општине у области
спорта. У том домену програмска оријентација спорта
у 2015. години 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 – проширење дјелатности Јавне установе “Културни центар Рибник” на област спорта;
4. Подржавање спортске рекреације као средства
здравља и културе грађана;
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5. Праћење и подржавање спортског васпитања као
педагошког процеса, с циљем стварања навика
спортског ангажовања током цијелог живота.
У оквиру програмске оријентације за 2015. 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 – подршка Малим
олимпијским играма које уједно представљају и
најорганизованији начин школског такмичења.
1.2. 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
планирају се намјенска средства за финансирање ове
области.
1. Средства за развој спорта – 4.000 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 школска такмичења – 2.500 КМ,
3. Средства за Омладинску школу спорта “Рибник” –
6.000 КМ,
4. Средства за ФК “Монтевидео” – 3.000,00 КМ,
5. Средства за Шаховски клуб – 2.500 КМ,
6. Средства за СПИД “Мачкића камен” - 1.000,00 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 2015. години.
Преглед спортских манифестација које ће се
одржати у 2015. години приказан је у табели број 1. која
је у прилогу.
2. 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
и односе се највећим дијелом само на обавезе које
се у оквиру интереса локалне заједнице и у складу са
њеним могућностима и потребама, као и на изградњу,
реконструкцију и одржавање објеката културе.
Одјељење за друштвене дјелатности предлаже
Програм културних активности за 2015. годину,
којим утврђује основне садржаје културних дешавања
и правце расподјеле средстава из буџета општине
предвиђених за културу.

2.1. 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 2015.
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;
• Дан дјечије радости;
• Ликовна колонија;
• Дани ријеке Сане;
• Видовдански сусрети фолклора;
• Котлићијада;
• 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.
2.2. Програм финансирања
У складу са чланом 15. Закона о локалној
самоуправи (“Службени 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. ЈУ “Културни центар Рибник”- 88.240,00 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. Културни центар Рибник је главни носилац у очувању,
вредновању и презентацији културних вриједности
наше локалне заједнице.
Сарадња између ЈУ “Културни центар Рибник” и
Одјељења за друштвене дјелатности је свакодневна.
2. Средства за развој културе за текућу 2015. год.
планирана су у износу од 4.000 КМ и трошиће
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се у у складу са Правилником о начину утрошка
средстава за развој спорта и културе (,,Сл.гласник
општине Рибник бр. 2/13).
3. Средства за Културно-умјетничко друштво “Рибник” - 9.000 КМ;
4. Средства за Еко-етно покрет “Димитор” - 1.000,00
КМ;
Буџетом за 2015. годину Општина је подржала
и рад Удружење жена “Превија” са 5.000,00 КМ и Удружење жена “Мај” са 1.000,00 КМ. Многе активности ова
два Удружења доприносе развоју културе. Удружење
жена “Превија” представља производе домаће радиности и домаће кухиње Рибника на свим значајнијим
манифестацијама на подручју општине, али и у окружењу.
Преглед културних манифестација које ће се
одржати у 2015. години приказан је у табели број 1. која
је у прилогу.
3. 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:
1. Васкршњи крос (13. април),
2. Дани ријеке Сане (јуни),

3. Видовдански сусрети фолклора,
4. Свечаности поводом дана општине и крсне славе
општине Рибник (септембар),
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”.
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).
Све поменуте традиционалне манифестације
су културно-спортског карактера и као такве су
саставни дио овог Програма.
Напомена
Сви предложени програмски садржаји културноспортских 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 2015. години
Назив

Локација

Вријеме
Организатор
одржавања

Божићни шаховски турнир Доња Превија

10. јануар

Шаховски клуб “Рибник”

Светосавске свечаности

Ситница, Превија,
Рибник

27. јануар

Средња и основне школе

Васкршњи крос

Г. Рибник

13.април

Општина Рибник Ј.У. Културни центар
општине Рибник Школе

Васкршњи шаховски
турнир

Г.Рибник

13.април

Шаховски клуб “Рибник”

“Дан дјечије радости”

Г.Рибник

Јун

Ј.У. “Културни центар Рибник”

Дани ријеке Сане

Извор, ток
и ушће ријеке Сане

Јун

Општина Рибник
Ј.У. Културни центар општине Рибник
Школе

Дан бригаде

Г.Рибник

04. јун

Борачка организација

Видовдански сусрети
фолклора

Доња Превија

28.јун

КУД Рибник

„Котлићијада“

Простор општине
Рибник

Август

Ј.У. “Културни центар Рибник”

Меморијал „Душко Берић“

Г. Рибник

Август

Борачка организација

Меморијал „Милош
Бавељић - Беба“

Ситница

Август

Савјет мјесне заједнице Ситница

Дан и крсна слава општине

Простор општине
Рибник

Септембар

Општина Рибник

Новогодишњи одбојкашки
турнир

Д.Превија

Децембар

Омладинска школа спорта “Рибник”

Никољдански фестивал
„У име дјечијег осмијеха“

Доња Превија

Децембар

Омладинска школа спорта “Рибник”
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На основу члана 22. став 1а. тачка 3. Закона
о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске” број 121/12)
Скупштина општине Рибник је на XXX ( тридесетој)
редовној сједници одржаној 27.02.2015. године донијела:
ПРОГРАМ
Развоја система цивилне заштите Општине Рибник
за 2015. год. у области заштите и спашавања
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4.2. Ажурирање оперативних планова и усклађивање
са процјеном угрожености, реалним могућностима
и потребама.
4.3. Израда Програма заштите и спашавања од пожара
за 2015. годину.
4.4. Израда годишњег Извјештаја о раду и других
извјештаја на захтјев РУЦЗ и по потреби.
4.5. Израда годишњег плана рада за 2015. годину.

Могућност елементарних и природних непогода и других опасности и несрећа које могу угрозити
становништво, материјална и културна добра и животну средину нас обавезује да благовремено и константно
проводимо програмске задатке, како би ефикасније и
организованије дјеловали на заштити и спасавању у
ванредним условима.

V – ПРОГРАМ ДЕМИНИРАЊА

I – ТЕЖИШНИ ЗАДАЦИ У 2015. години

VI – РАДНИ ОБИЛАСЦИ

1.1. Организовати стручне састанке са руководиоцима
ЦЗ-е у радним организацијама најмање два пута
годишње.
1.2. Повећати улагања у опрему и обуку јединица ЦЗ-е
у складу са процјеном угрожености.
1.3. Унаприједити постојеће планове заштите и
спашавања, а нарочито подмлађивање кадра
распоређеног у јединице ЦЗ-е.
1.4. Наставити са прикупљањем информација о
НУС-а и МЕС-а .
1.5. Радити све активности које ће допринјети јачању
система ЦЗ-е са посебним освртом на превентивне
и оперативне мјере заштите и спашавања.

6.1. Обиласци Мјесних заједница,
6.2. Обилазак радних организација и предузећа,
6.3. Посјета институцијама, удружењима и клубовима
чије су активности од значаја за Цивилну заштиту.

II – ОБУКА СТРУКТУРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ
2.1. Обука штабова ЦЗ-е Мјесних заједница.
2.2. Обука јединице ЦЗ-е за заштиту и спашавање од
пожара.
2.3. Обука јединице ЦЗ-е за заштиту и спашавање из
рушевина.
2.4. Обука јединица ЦЗ-е за заштиту и спашавање
животиња и намирница животињског поријекла.
2.5. За грађане организовати савјетовања о опасности
настанка пожара и последицама са циљем
подизања противпожарне културе.
2.6. Укључивање јединица и припадника цивилне
заштите у обукама, семинарима и вјежбама у
организацији РУЦЗ, Ватрогасног савеза РС и
међународних организација.
III – ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА
3.1. Опремање јединице ЦЗ-е за заштиту од пожара,
личном и колективном опремом.
3.2. Обезбјеђивање униформи за припаднике јединица
Цивилне заштите.
3.3. Ватрогасно возило ЛАДУ НИВУ намјенски
користити, редовно одржавати да буде у
исправном стању.
IV – ОПШТИ ЗАДАЦИ
4.1. Предузимање напора на пољу примјене Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.

5.1. Прикупљање података и захтјева за уништавање
НУС-а и МЕС-а .
5.2. Прикупљање приоритета за деминирање и употребу ПЛАНТ тима .
5.3. Реализација обавеза из Програма «Интерна жетва».

VII – САСТАНЦИ
7.1. Радни састанци са руководиоцима ЦЗ-е, радних
организација, предузећа и установа.
7.2. Радни састанци и семинари у Републичкој управи
ЦЗ-е.
7.3. Радни састанци са руководиоцима ЦЗ-е сусједних
општина.
7.4. Радни састанци са субјектима од значаја за заштиту
и спашавање од природних и других несрећа /Еко
покрет.ватрогасни савез, Црвени крст и други).
7.5. Сарадња и контакти са представницима средстава
информисања.
VIII – ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
8.1. У случају ризика и пријетњи од природних и других
несреће по становништво, животну средину и
материјална добра Начелник општине проглашава
ванредну ситуацију и стање елементарне непогоде
и друге несреће.
8.2. Предузимање превентивних мјера на спречавању
и ублажавању последица од природних и других
несрећа.
8.3. Активно учешће у отклањању последица од
природних и других несрећа, ради хитне нормализације живота и спречавања ширења последица.
8.4. Остваривање сарадње са МУП, ОСБиХ и
другим организацијама од значаја за заштиту и
спашавање људи, материјалних добара и околине
од природних и других несрећа.
8.5. Остваривање сарадње са сусједним општинама у
области ЦЗ-е.
Вршење и других задатака које пред ову службу
стави Републичка управа ЦЗ-е и други надлежни органи.
Број: 02-81-1-1/15
Предсједник СО
Датум: 02.03.2015.год.
Небојша Караћ
_____________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05,118/05, 98/13), Одлуке о извршењу буџета
општине Рибник за фискалну 2015. годину („Службени
гласник општине Рибник“, број 11/14), члана 55.
Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број 03/14), Одлуке о стипендирању студената у општини Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број 11/14), те приједлога Комисије за
додјелу стипендија, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели студентских стипендија за 2015. годину
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава
планираних Буџетом општине за 2015. годину на позицији 416124 – текуће помоћи ученицима и студентима
у области образовања – стипендије.
Општинска стипендија за 2015. годину одобрава се студентима, како слиједи:
I ГОДИНА
1. Жељко Николић
2. Цвијо Караћ
3. Стојаковић Драго

Природно математички
факултет
Шумарски факултет
Факултет техничких наука

II ГОДИНА
4.
5.
6.
7.

Жељко Чутура
Бојана Врачар
Драженка Баруџија
Горана Деспот

8. Милијана Ђаковић
9. Драгана Думановић
10. Милана Касаповић
11. Раденка Самац
12. Душка Тодоровић
13. Милана Вучковић
14. Саша Салак
15. Виолета Стојановић
16. Светлана Галић
17. Микаило Травар
18. Момчило Козомара
19. Чедо Томић
20. Славица Ђукић
21. Станислава Ђукић
22. Душко Петровић
23. Сузана Васиљевић
24. Тамара Врачар
25. Никола Стојаковић
26. Данијела Росић
27. Јово Рисовић
28. Илија Билак

Шумарски факултет
Пољопривредни факултет
Саобраћајни факултет
Факултет здравствених
наука
Универзитет за пословне
студије
Пољопривредни факултет
Економски факултет
Медицински факултет
Природно математички
факултет
Природно математички
факултет
Факултет политичких наука
Филолошки факултет
Медицински факултет
Пословна информатика
Саобраћајни факултет
Факултет за безбједност и
заштиту
Факултет политичких наука
Пољопривредни факултет
Факултет пословне економије
Економски факултет
Универзитет за пословне
студије
Саобраћајни факултет
Педагошки факултет
Факултет информационих
технологија
Шумарски факултет

III ГОДИНА
29. Никола Малешевић
30. Јелена Самац
31. Барбара Тодоровић
32. Јелена Тодоровић
33. Бојана Стојић
34. Анђа Галић
35. Тања Кевац
36. Славко Пејић
37. Даринка Петровић
38. Михаела Марковић
39. Милица Симаковић
40. Илија Сладојевић
41. Драгана Малешевић
42. Милана Петровић
43. Милорад Гајић
44. Сања Кузмановић
45. Божана Самарџија
46. Стојанка Ћук
47. Јелена Трубић

Медицински факултет
Природно математички
факултет
Природно математички
факултет
Природно математички
факултет
Филозофски факултет
Економски факултет
Факултет пословне економије
Пољопривредни факултет
Филолошки факултет
Висока школа унутрашњих
послова
Пољопривредни факултет
Филозофски факултет
Факултет пословне
економије
Медицински факултет
Висока школа унутрашљих
послова
Висока медицинска школа
Факултет правних наука
Правни факултет
Правни факултет

IV ГОДИНА
48. Душан Стојчић
49. Никола Давидовић
50. Остоја Мандић
51. Драгана Радак
52. Нада Двизац
53. Драженка Јокић
54. Јована Валан
55. Бранкица Грабеж
56. Анђа Стојаковић
57. Данијела Бабић
58. Милана Бањац
59. Драгица Зелић
60. Николина Стојичић
61. Павле Караћ

Екологија
Архитектонско грађевински
факултет
Факултет за безбједност и
заштиту
Факултет политичких наука
Филолошки факултет
Природно математички
факултет
Еколошки факултет
Факултет правних наукa
Медицински факултет
Медицински факултет
Филозофски факултет
Економски факултет
Филолошки факултет
Машински факултет

V ГОДИНА
62. Милијана Ковачевић Медицински факултет
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке распоређиваће
се на текуће рачуне студената равномјерно на мјесечне
квоте према Уговору између Начелника и сваког
студента именованог у члану 1. ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-67-10-73/15.
Начелник општине
Датум: 09.02.2015. 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), Одлуке о извршењу буџета
општине Рибник за фискалну 2015. годину („Службени
гласник општине Рибник“, број 11/14), члана 55.
Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број 03/14), Одлуке о стипендирању
студената у општини Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број 11/14), те препоруке Одјељења
за друштвене дјелатности, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о додјели студентских стипендија
за 2015. годину
Члан 1.
У Одлуци о додјели студентских стипендија за
2015. годину број 01-67-10-73/15. од 09.02.2015. године у
члану 1. након тачке 28. додају се тачке:
“29. Марија Марчета
30. Драгана Благојевић

Факултет физичког
васпитања и спорта,
Медицински факултет.”

Остале тачке помјерају се за два редна броја.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 01-67-10-76/15.
Начелник општине
Датум: 20.02.2015. год.
Горан Савић, дипл. ек
_____________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“бр.03/14), и члана
11. Правилника о условима и начину коришћења службених возила у Општинској управи Рибник („Службени
гласник општине Рибник“бр.10/14), Начелник општине
доноси:

ОДЛУКУ
о употреби службених возила
Члан 1.
Одобрава се Начелнику општине Рибник и
Предсједнику Скупштине општине Рибник употреба
службених возила за долазак на посао и одлазак са
посла.
Члан 2.
Задужује се Одјељење за општу управу да
организује и обезбједи рализацију ове одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-404-10/15
Начелник општине
Датум: 12.02.2015. 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 03/14), члана 43. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број 121/12 и 52/14),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“, број 8/10) и
захтјева Дмитровић Обренка број 01-532-52/15 од
10.02.2015.године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 500,00 КМ на име новчане помоћи
породици Ратомира Слијепчевића, ветеринара Ветеринарске станице који је преминуо 09.02.2015.године.
Г-дин Слијепчевић је дао огроман допринос у
развоју и раду Ветеринарске станице Рибник, у којој је
радио до своје смрти.
Средства се одобравају за покриће дијела
трошкова сахране преминулог.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун Дмитровић Обренка, ветеринара и колегу
преминулог број 562-100-8018168176 код НЛБ Развојне
банке ад Бањалука, који ће средства уручити породици
преминулог која живи у Србији.
Расходе по овом основу књижити на позицију
416114- једнократна новчана помоћ, потрошачка
јединица 00500300- ЈУ Центар за социјални рад.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
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Члан 4.

Члан 2.

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

Реалокација у износу из члана 1. ове Одлуке
биће извршена између потрошачких јединица 00500120
-Начелник општине и 00500210-Одјељење за друштвене дјелатности како слиједи:
• са потрошачке јединице 00500210-Одјељење за
друштвене дјелатности са позиције 416124-Текуће
помоћи ученицима и студентима у области образовања-стипендије реалоцирати износ 25.239 КМ на
потрошачку јединицу 00500120-Начелник општине ставка 412959-Остали расходи по судским
рјешењима.

Број: 01-532-52-1/15
Начелник Општине
Дана: 20.02.2015. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________
На основу члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 03/14),
члана 12. Одлуке о извршењу буџета општине Рибник
за 2015.годину („Службени гласник општине Рибник“,
број 11/14) и Приједлога за реалокацију средстава
Одјељења за финансије број 06-40-12/15 од 24.02.2015.
године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава

Члан 3.
За извршење Одлуке задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у укупном
износу 25.329 КМ.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 01-40-12-1/15.
Начелник општине
Дана: 24.02.2015.год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________
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