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

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 80. Закона о уређењу простора и грађењу РС („Службени гласник РС“ бр.40/13),
члана 32. Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Рибник“ бр.
6/14) и члана 36.Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.3/14), Скупштина
општине Рибник је на XXXI редовној сједници одржаној дана 27.03.2015. године донијела:
ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској цијени м2
корисне стамбене површине у предходној години

На основу члана 48.a. Закона о пољопривредним задругама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 73/08, 106/09, 78/11), члана 25.
Правилника о условима и начину давања у закуп непокретности пољопривредним задругама („Службени
гласник Републике Српске“, број: 123/10 и 57/12), члана
30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број
12.03.4-330-705-2/15 од 03.03.2015. године, Скупштина
општине Рибник, на XXXI редовној сједници, одржаној
27.03.2015. године, донoси:

Члан 1.
Овом одлуком, утврђује се просјечна коначна
грађевинска цијена из предходне године м2 корисне
стамбене површине на подручју општине Рибник.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за додјелу
непокретности у својини општине Рибник
у закуп пољопривредним задругама и другим
правним лицима

Члан 2.
Члан 1.
Просјечна, коначна, грађевинска цијена једног
квадратног метра корисне површине стамбеног и
пословног простора из предходне године на подручју
општине Рибник, износи 919,06 КМ.
Члан 3.
Цијена из члана 2. служи као основица за
израчунавање једнократне ренте.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о просјечној коначној цијени м2 корисне
стамбене површине у предходној години 1м2 градског
грађевинског земљишта („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 6/14).
Члан 5.

Овом Одлуком се врши додјела непокретности
у својини општине Рибник, на основу прибављених
писаних понуда, у складу са Одлуком СО Рибник о
расписивању јавног огласа за закуп непокретности у
својини општине Рибник пољопривредним задругама
и другим правним лицима регистрованим за обављање
пољопривредне дјелатности број: 02-477-11-1/14 од
04.11.2014. године и Рјешењем СО Рибник број: 02477-10-1/14 од 04.11.2014. године којим је именована
Комисија за давање у закуп непокретности општине
Рибник, која је провела поступак додјеле.
Члан 2.
Констатује се да је на јавни оглас за давање
у закуп непокретности у својини општине Рибник,
понуду доставио један понуђач и то:
1. Пољопривредна задруга “Г. Рибник” са п.о.
Рибник.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“

Члан 3.

Број: 02-372-5-1/15
Предсједник СО
Датум, 30.03.2015. год.
Небојша Караћ
_______________________

На основу приспјеле понуде утврђује се да
иста испуњава све услове предвиђене јавним огласом и
Правилником, те је на основу постављених критеријума
сачињена ранг листа, на основу које се додјељују у закуп
непокретности у својини општине Рибник, како слиједи:
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1. Понуђачу Пољопривредна задруга “Г. Рибник” са п.о. Рибник додјељују се у закуп парцеле уписане у посједовни лист број: 214, к.о. Растока к.ч. број:
135, к.ч. број: 366, к.ч. број: 367, к.ч. број: 370/5, к.ч. број:
371/1, к.ч. број: 540, по цијени од 280,90 КМ годишње,
на период од 5 година.
Члан 4.
На основу ове Одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Рибник и понуђач из
члана 2. ће закључити уговор о закупу непокретности у
својини општине Рибник, којим ће се ближе утврдити
права и обавезе између уговорних страна.

Дана 02.03.2015. године именовани је СО поднио оставку на ову дужност.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12), прописано је да директора установе именује и разрјешава
оснивач, а исто прописује и члан 73. став 2. Закона
о здравственој заштити (“Службени гласник РС” бр.
106/09).
Узимајући у обзир горе речено, а примјеном
наведених законских одредби одлучено је као у диспозитиву.

Члан 5.

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.

Ако понуђач из члана 2. одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на
поврат уплаћеног депозита.

Број:02-111-4-1/15.
Предсједник СО
Датум: 30.03.2015. год.
Небојша Караћ
_______________________

Члан 6.

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник РС” бр. 41/03),
члана 18. став 3а. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник РС” бр. 68/07;109/12), члана 73.
став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени
гласник РС” бр. 106/09) и члана 36. Статута општине
Рибник,(“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14),Скупштина општине Рибник на XXXI редовној
сједници одржаној дана 27.03.2015. год. је донијела:

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 02-477-6-1/15
Предсједник СО
Датум, 30.03.2015. год.
Небојша Караћ
_______________________
На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07;109/12
),члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС” бр. 106/09), члана 36. Статута
општине Рибник,(“Службени гласник општине Рибник” бр.3/14), Скупштина општине Рибник је на XXXI
редовној сједници одржаној 27.03.2015. год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. директора ЈУ “Дом здравља
Рибник” Рибник
I Вучковић др Мирко, разрјешава се дужности в.д. директора ЈУ “Дом здравља Рибник” Рибник, са
даном 27.03.2015. год. на лични захтјев, односно због
подношења оставке.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вд директора
ЈУ “Дом здравља Рибник ” Рибник
I Валентина Касаповић, дипл.ек из Рибника,
именује се за вршиоца дужности директора ЈУ “Дом
здравља Рибник” Рибник, до окончања поступка јавне
конкуренције за избор директора установе у складу са
Законом.
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:

II Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се
ван снаге Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ “Дом
здравља Рибник” Рибник бр. 02-50-7-4/12 од 31.12.2012.
год.
III 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 Скупштине општине Рибник бр. 0250-7-4/12 од 31.12.2012. год. Вучковић Мирко именован
је за вршиоца дужности директора ЈУ “Дом здравља
Рибник” Рибник.

Скупштина општине Рибник је, на сједници
одржаној дана 27.03.2015.год. разрјешила в.д. дужности
директора ЈУ “Дом здравља Рибник.” због подношења
оставке, због чега је потребно, до избора директора у
поступку јавне конкуренције, именовати в.д. директора.
Чланом 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр.41/03) прописана су именовања на краћи период.
Чланом 18. став 3а). Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12)
прописано је да директора установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе именује
скупштина општине, што прописује и члан 73. став 2.

април 2015.
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Закона о здравственој заштити (“Службени гласник
РС” бр. 106/09).
Примјеном горе наведених законских одредби
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:02-111-4-2/15
Предсједник СО
Датум: 30.03.2015. год.
Небојша Караћ
_______________________
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањиама Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр.41/03), а у вези са чланом
16. и 18. Закона о систему јавних служби (“Службени
гласник РС” бр. 68/07, 109/12) и члана 36. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14), Скупштина општине Рибник је, на XXXI редовној сједници одржаној дана 27.03.2015. год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор
директора и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом здравља Рибник”
1. У Рјешењу о именовању Комисије за избор
директора и чланова Управног одбора ЈУ „Дом здравља
Рибник” (“Службени гласник општине Рибник” бр.
4/14) у тачки 1. Рјешења подтачка 3) мјења се тако да
умјесто ријечи ”Калабић Рајко“ стоји “Галић Радмила”.

III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-017-6-1/15
Предсједник СО
Датум: 30.03.2015. 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 Информације о стању у области снабдјевања електричном
енергијом на подручју општине Рибник, на XXXI редовној
сједници одржаној 27.03.2015. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о стању у области снабдјевања
електричном енергијом на подручју општине Рибник.
II Скупштина општине Рибник похваљује
напоре које је “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука уложила
у изградњу нове пословне зграде Пословнице Рибник,
чиме су се за запослене у Пословници створили бољи и
квалитетнији услови рада.
III Скупштина општине Рибник тражи од Пословнице Рибник да се плановима за наредни период
предвиди санација високонапонске мреже и уградња
потребног броја растављача, а све у циљу квалитетнијег
снадбијевања електричном енергијом територије општине Рибник.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине Рибник.”

IV Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”

Број: 02-111-4-3/15
Предсједник СО
Датум, 30.03.2015. год.
Небојша Караћ
_______________________

Број: 02-313-2-2/15
Предсједник СО
Датум: 30.03.2015. 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 Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске,
сједиште Замјеника Бања Лука, за период 01.01.2014.
год. до 31.12.2014. год. на XXXI редовној сједници
одржаној 27.03.2015. године донијела сљедећи:

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 Информације о демографским кретањима и мјерама популационе политике на територији општине Рибник, на
XXXI редовној сједници одржаној 27.03.2015. године
донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о раду Правобранилаштва Републике
Српске, сједиште Замјеника Бања Лука, за период
01.01.2014. год. до 31.12.2014. године.
II Скупштина општине Рибник очекује да се
Правобранилаштво Републике Српске, сједиште Замјеника Бања Лука и у наредном периоду максимално
ангажује у предметима који се односе на општину
Рибник у циљу заштите њених права и интереса.

I Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о демографским кретањима и мјерама
популационе политике на територији општине Рибник.
II Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-022-8-1/15
Предсједник СО
Датум: 30.03.2015. год.
Небојша Караћ
_______________________
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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 зимском одржавању локалних путева
у 2014. години на XXXI редовној сједници одржаној
27.03.2015. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о зимском одржавању локалних путева у 2014. години.
II Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-345-23-1/15
Предсједник СО
Датум: 30.03.2015. год.
Небојша Караћ
_______________________
На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник РС број 124/11),
члана 36. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ број 3/14), Скупштина општине
Рибник је на XXXI редовној сједници одржаној дана
27.03.2015. године донијела:
ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње
за 2015. годину
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Заједничка комунална потрошња је дјелатност
од посебног јавног интереса која је законом стављена
у надлежност органа локалне самоуправе. Да би се
правилније планирале и спроводиле активности у области заједничке комуналне потрошње Законом о комуналним дјелатностима регулисано је да се сваке године
доноси програм обављања дјелатности заједничке
комуналне потрошње.
Законом о комуналним дјелатностима („Сл.
гласник РС”, број: 124/11) утврђене су комуналне
дјелатности од посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација и
обављање комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње
обухватају услуге:
- чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
- одржавање, уређење и опремање јавних зелених и
рекреационих површина,
- одвођење атмосферских падавина и других вода са
јавних површина,
- јавна расвјета у насељеним мјестима.
Средства за обављање комуналних дјелатности, заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из:
- комуналне накнаде,
- дијела накнаде за коришћење добра од општег интереса,

-

дијела прихода од пореза непокретности и
дијела накнаде за дате концесије.

Утврђивање висине средстава врши се на
основу програма који доноси скупштина јединице
локалне самоуправе.
Програм садржи обим и квалитет одржавања
и обнављања појединих комуналних објеката и уређаја
и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње,
висину потребних средстава за реализацију програма
и распоред средстава по намјенама за сваку дјелатност
посебно, као и мјере за спровођење програма.
Овим Програмом су предвиђене сљедеће
активности-услуге:
1. Јавна градска хигијена,
- чишћење јавних површина у прољетном, љетном и јесењем периоду,
- чишћење јавних површина у зимском периоду,
- прање јавних површина,
- одвожење, транспорт и депоновање комуналног
отпада.
2. одржавање јавних зелених површина,
3. одвођење атмосферских вода и чишћење колектора
кишне канализације,
4. одржавање јавне расвјете.
1. ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА
1.1. Чишћење јавних површина у прољетном, љетном и
јесењем периоду (љетни период) - у правилу траје
од 01. 03. до 01.12. текуће године и подразумијева:
- чишћење од отпадака и наноса унутар путног
појаса и на јавним површинама (уобичајно
улично смеће, ситни папирићи, опушци и сл.),
- чишћење од атмосферских загађења (прашина
настала кретањем теретних моторних возила
превозом расутих материјала),
- кошење и резање растиња и траве са путног
појаса и јавних површина,
- сезонско смеће (лишће, пијесак, прашина, гранчице, ситни камен и агрегати, јер се ови отпаци
јављају у јесењем и зимском периоду).
1.2. Чишћење јавних површина у зимском периоду,
подразумијева активности које се врше током цијелог зимског периода, на начин да се тргови, тротоари, прилази јавним установама и друге јавне
површине које се користе за саобраћај у сваком
моменту проходни, без било какве опасности за
безбједно одвијање пјешачког саобраћаја.
Програмом утврђени радови на чишћењу снијега
и леда почињу падањем првог снијега и трају до
01.03.2016. године и даље у случају снијежних
падавина.
У овом периоду ће се обављати сљедећи послови:
- чишћење снијега са тротоара, тргова, прилаза
јавним установама, степеништа и других јавних површина неопходних за саобраћај, континуирано док трају снијежне падавине,
- посипање свих површина које се користе за
комуникацију индустријском соли,
- чишћење сливника, шахтова и решетки,

април 2015.

-

-
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раскопавање леда и уклањање истог,
скупљање амразивног материјала са утоваром и
одвозом са свих јавних површина по престанку
зимске службе, као и у току зимске службе, кад
се за исте укаже потреба.
прочишћавање тротора и других јавних површина које подразумијева сакупљање разбацаних
папира и другог смећа, као и чишћење бетонских
и лимених канти намијењених за ситни комунални отпад.

Овај програм не предвиђа чишћење површина
испред стамбено-пословних објеката и пословних
простора. Ове просторе на основу одредби Одлуке о
комуналном реду дужни су чистити власници, односно
непосредни корисници објеката и простора.
На подручју Општине Рибник у оквиру
дјелатности „Јавне градске хигијене“ за 2015. годину
биће третиране сљедеће активности:

1.3. прање јавних површина,
1.4. одвожење, транспорт и депоновање комуналног
отпада.
а) Чишћење и прање саобраћајница, тротоара и платоа у средишту насеља Горњи Рибник (круг, Централно
спомен обиљежје - Дом здравља - Централно спомен обиљежје)
Јединица
мјере

Количина

Цијена
(КМ) по
м2

Број
извршења
(годишње)

Вриједност
(КМ)годишње

1.

Чишћење од отпада и наноса
унутар путног појаса и на јавним
површинама

м2

8100

0,0104

24

2.021,76

2.

Прање тротоара и саобраћајнице

м2

8100

0,0103

12

1.001,14

3.

Кошење и резање растиња и траве
са путног појаса и јавних површина
са одвозом на депонију

м2

1300

0,0907

12

1.414,62

4.

Чишћење снијега са тротоара,
тргова, прилаза јавним установама

м2

1680

0,045

2

151,20

5.

Посипање свих површина које се
користе за пјешачку комуникацију
индустријском соли

м2

1680

0,044

2

147,84

Укупно

4.736,56

Р/Б

ОПИС УСЛУГА

б) Чишћење саобраћајнице, и платоа у средишту насеља Врбљани (што обухвата простор око Мјесног уреда и
амбуланте)
Р/Б
1.

2.

ОПИС УСЛУГА
Ово подразумјева чишћење од
отпада и наноса
Периодично кошење и резање
растиња и траве са путног појаса и
јавних површина са одвозом на
депонију

Количина

Цијена
(КМ)
по м2

Број
извршења
(годишње)

Вриједност
(КМ)годишње

м2

200

0,0104

12

24,95

м2

50

0,0907

Јединица
мјере

3

Укупно

13,60

38,55
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в) Чишћење саобраћајница, тротоара и платоа у средишту насеља Превија (што обухвата простор око Мјесног
уреда и тротоар на потезу Заблеће-Растока)

Р/Б
1.
2.
3.

ОПИС УСЛУГА
Ово подразумјева чишћење од
отпада и наноса
Чишћење снијега са тротоара,
тргова, прилаза јавним установама
Посипање свих површина које се
користе за пјешачку комуникацију
индустријском соли

Јединица
мјере

Количина

Цијена
(КМ) по
м2

Број
извршења
(годишње)

Вриједност
(КМ)годишње

м2

5560

0,0104

24

1.387,77

м2

3960

0,045

2

356,40

м2

3960

0,044

2

348,48

Укупно

2.092,65

г) Чишћење саобраћајница, и платоа у средишту насеља Ситница (што обухвата простор око Мјесног уреда)
Р/Б
1.

2.

ОПИС УСЛУГА
Ово подразумјева чишћење од
отпада и наноса
Периодично кошење и резање
растиња и траве са путног појаса и
јавних површина са одвозом на
депонију

Количина

Цијена
(КМ) по
м2

Број
извршења
(годишње)

Вриједност
(КМ)годишње

м2

200

0,0104

24

49,90

м2

200

0,0907

3

54,40

Укупно

104,30

Јединица
мјере

ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА, УКУПНО: .................................................................................................................6.972,06 КМ
2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ
ПОВРШИНА
Одржавање, уређење и опремање јавних зелених и рекреативних површина обухвата:
- Одржавање дрвећа, дрвореда и другог шумског растиња (поткресавање, заливање, замјена стабала,
сађење нових, заштита од болести и штеточина и
слично),
- Сијање траве, одржавање и опремање површина
и одржавање у функционалном стању (парковске

-

клупе, реквизити дјечије забаве и други реквизити,
инсталације и уређаји и друго) у парковима, дрворедима, скверовима, травњацима, зеленило уз саобраћајнице, зелене површине уз стамбене зграде,
површине за рекреацију).
Одржавање зелених површина око објеката у
мјесним заједницама.

На подручју Општине Рибник у оквиру ове
дјелатности за 2015.год., биће третиране сљедеће
активности:

а) Простор платоа централног спомен обиљежја у Горњем Рибнику
Р/Б

ОПИС УСЛУГА

1.

Кошење и грабљење травњака

2.

Кресање и шишање дрвећа и
збуња
Окопавање око дрвећа и збуња и
додавање гнојива
Засијавање огољених површина са
свим предрадњама и заљевањем
током сушног периода

3.
4.

Јединица
мјере

Количина

Цијена
(КМ) по
м2

Број
извршења
(годишњe)

Вриједност
(КМ)годишње

м2

1.100

0,121

3

399,30

ком.

15

3,35

2

100,50

ком.

15

4,00

2

120,00

м2

50

0,50

2

50,00

април 2015.

5.

6.
7.
8.
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Садња одређеног броја
једногодишњих садница цвијећа у
постојећим бетонским
жардињерама
Фарбање клупа лазурним
премазом у два премаза
Замјена кугли на постојећим
расвјетним стубовима
Прање
фонтане
централног
спомен обиљежја

ком.

15

2,00

1

30,00

м2

40

2,04

1

81,6

ком.

4

17,5

1

70,00

м2

200

0,25

2

100,00

Укупно

951,40

б) Простор круга Општинске управе Рибник

Р/Б
1.
2.
3.

ОПИС УСЛУГА

Јединица
мјере

Количина

Цијена
(КМ) по
м2

Број
извршења
(годишњe)

Вриједност
(КМ)годишње

м2

1.150

0,121

3

417,45

м2

250

0,50

3

375,00

ком.

150

2,00

1

300,00

Укупно

1.092,45

Кошење и грабљење травњака
Засијавање огољених површина са
свим предрадњама и заљевањем
током сушног периода
Садња одређеног броја
једногодишњих садница цвијећа

в) Простор спомен парка “Иво Лола Рибар“ у Горњем Рибнику
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.

ОПИС УСЛУГА

Јединица
мјере

Количина

Цијена
(КМ) по
м2

Број
извршења
(годишњe)

Вриједност
(КМ)годишње

м2

400

0,121

2

96,8

м

10

3,35

2

67,00

ком.

10

4,00

2

80,00

м2

9

2,04

1

18,36

ком.

6

16,67

1

100,00

Укупно

362,16

Кошење и грабљење травњака

2

Кресање и шишање дрвећа и збуња
Окопавање око дрвећа и збуња и
додавање гнојива
Фарбање клупа лазурним премазом
у два премаза
Уклањање жбуња из жичане ограде

г) Простор спомен парка “Партизанско гробље“ у Горњем Рибнику
Количина

Цијена
(КМ) по м2

Број
извршења
(годишњe)

Вриједност
(КМ)годишње

Р/Б

ОПИС УСЛУГА

Јединица
мјере

1.

Кошење и грабљење травњака

м2

1400

0,121

2

338,80

2.

Кресање и шишање збуња

ком.

20

3,35

2

134,00

Укупно

472,80
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д) Простор спомен парка у Превији и зелене површине око објекта МЗ Превија
ОПИС УСЛУГА

Јединица
мјере

Количина

Цијена
(КМ)
по м2

Број
извршења
(годишњe)

Вриједност
(КМ)годишње

1.

Кошење и грабљење травњака у парку
укључујући и појас око објекта МЗ
Превија и простор испред Центра за
социјални рад

м2

1900

0,121

2

459,80

2.

Кресање и шишање дрвећа и збуња

ком.

30

3,35

2

201,00

3.

Постављање корпи за одпатке

ком.

2

15,00

1

30,00

Укупно

690,80

Р/Б

ђ) Простор спомен парка у Доњим Врбљанима и зелене површине око објекта МЗ Врбљани

Р/Б

ОПИС УСЛУГА

Јединица
мјере

Количина

Цијена
(КМ)
по м2

Број
извршења
(годишњe)

Вриједност
(КМ)годишње

1.

Кошење и грабљење травњака у парку

м2

200

0,121

2

48,40

ком.

10

3,35

2

67,00

200

0,121

2

48,40

Укупно

163,80

2.
3.

Кресање збуња око објекта МЗ
Врбљани
Кошење и грабљење зелених
површина око објекта МЗ Врбљани

е) Простор “Партизанско гробље“ у Ситници
Р/Б

ОПИС УСЛУГА

1.

Кошење и грабљење травњака

2.

Кресање и шишање дрвећа и
збуња

Количина

Цијена
(КМ)
по м2

Број
извршења
(годишњe)

Вриједност
(КМ)годишње

м2

800

0,121

2

193,60

ком.

15

3,35

2

100,50

Укупно

294,10

Јединица
мјере

ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
И РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА УКУПНО:...............................................................................................4.027,51КМ
3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА
И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
За нормално функционисање саобраћаја у насељу Горњи Рибник за вријеме кишних дана, а из разлога
заштите асфалтних застора на улицама и пролазника,
потребно је одржавати објекте кишне канализације
током цијеле године.
Одвођење атмосферских вода у насељу Горњи
Рибник обухвата радове:
- чишћење сливника, испирање и пробијање истих,
чишћење таложника и споја сливника на канализацију, вађење талога и одвоз на депонију.
За ове потребе предвиђена су средства у
износу од 1.000,00 КМ на годишњем нивоу.

4. ЈАВНА РАСВЈЕТА
Јавна расвјета у насељеним мјестима обухвата
освјетлавање саобраћајница и других јавних површина
у насељеним мјестима.
Редовно одржавање јавне расвјете (што обухвата сва расвјетна тијела који су у надлежности
Општине), подразумјева замјену фазонских дијелова
неопходних за функционисање расвјете: осигурачи,
каблови, изолације, сијалице, канделабра и сл.
Планирана буџетска средства за одржавање
јавне расвјете износе 2.000,00 КМ на годишњем нивоу
док, средства предвиђена за трошкове потрошње јавне
расвјете износе 19.000,00КМ.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Послове из Програма заједничке комуналне
потрошње под тачкама 1. 2. и 3. реализоваће КП
“Рибник” а.д. из Рибника, на основу закљученог уговора.
Наведено предузеће обавезно је водити грађевински
дневник и на крају сваког мјесеца достављати ситуацију
о извршеним радовима.
Послове из Програма заједничке комуналне
потрошње под тачком 4. реализоваће ЗП “Електрокрајина” пословница Рибник.
Надзор над пруженим услугама и овјеру
грађевинских дневника, радних налога и осталих
докумената вршиће Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове преко овлашћених службеника.
ПЛАН ПРИХОДА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
Средства за обављање комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из
Буџета јединице локалне самоуправе по основу прихода
остварених из:
- комуналне накнаде;
- дијела накнаде за коришћење добара од општег
интереса;
- дијела пореза на непокретности;
- дијела надокнаде за дате концесије;
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
Јавна градска хигијена........................................6.972,06 КМ
Одржавање, уређење и опремање јавних зелених и
рекреативних површина ...................................4.027,51 КМ
Одвођење атмосфеских падавина и других вода са
јавних површина..................................................1.000,00 КМ
Јавна расвјета ........................................................2.000,00 КМ
У К У П Н О: ............ 13.999,57КМ
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Овај Програм ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број: 02-370-3-1/15
Предсједник СО
Датум, 30.03.2015. 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
03/14), Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за
фискалну 2015. годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 11/14), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средства
са позиције 412991 – расходи за обиљежавање

значајних датума у висини од 1766,12 КМ у циљу
плаћања спортских мајица и диплома за учеснике
манифестације “Васкршњи крос 2015”, те штампање
плаката за потребе организације манифестације.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке извршити на жиро рачун штампарије Графобалкан с.з.т.р., а
према рачуну бр. 8739 од 31.03.2015 године.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-633-3/15.
Начелник општине
Датум: 01.04.2015. 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), члана 55. Статута општине
Рибник („Службени Гласник општине Рибник“, број
03/14), Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за
фискалну 2015. годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 11/14), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средства
са позиције 412991 – расходи за обиљежавање значајних
датума у висини од 145,80 КМ у циљу плаћања спортских
медаља за побједнике манифестације “Васкршњи крос
2015”.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун предузећа Јаћимовић д.о.о., а
према предрачуну бр. 0115 од 19.03.2015 године.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-633-2/15.
Начелник општине
Датум: 24.03.2015. год.
Горан Савић, дипл.ек
_______________________
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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 Ђукић
Александра број 01-532-123/15 од 31.03.2015.године,
Начелник општине доноси:

Члан 2.
Средства из члана 1.Одлуке дозначити на
жиро рачун именованог 562-099-8029673007 код НЛБ
Развојне банке ад Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на позицију
416114- једнократна новчана помоћ, потрошачка јединица 00500300- ЈУ Центар за социјални рад.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 1.

Члан 4.

Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 500,00 КМ на име новчане помоћи
тешко обољелом младићу Александру Ђукићу из
Велијашнице, који болује од Кронове болести.
Средства се одобравају за покриће дијела трошкова
лијечења поменутог.

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

Члан 3.

Број: 01-532-123-1/15
Начелник Општине
Дана: 31.03.2015. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_______________________
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