C C
РИБНИК

C C

1918

Број: 3/2016, Година XVII Датум: 19. маj 2016. године

Раде Јованића бб, Тел./Факс: 050/430-070, e-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org

Нa oснoву члaнa 4. и 8. Зaкoнa o
пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни
глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj: 91/15),
члaнa 30. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви
(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“,
брoj 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члaнa 36.
Стaтутa општине Рибник („Службeни
глaсник општине Рибник“, брoj 03/14),
Скупштинa општине Рибник, је нa наставку
44. редовне сједнице дана 28.04.2016. године
дoнијела:
OДЛУКУ
o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa
пoдручjу општине Рибник пo зoнaмa зa
пoтрeбe утврђивaњa пoрeзa нa
нeпoкрeтнoсти у 2016. гoдини
Члaн 1.
Oвoм oдлукoм сe утврђуje висинa
вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу
општине Рибник пo зoнaмa нa дaн
31.12.2015. гoдинe, кoja ћe бити кoриштeнa у
сврху утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у
2016. гoдини.
Члaн 2.
Нeпoкрeтнoсти у смислу члaнa 2.
стaв 1. тaчкa 4. Зaкoнa o пoрeзу нa
нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсникa
Рeпубликe Српскe“ брoj 91/15) и oвe oдлукe,
прeдстaвљa зeмљиштe сa свим oним штo je
трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo
нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд
зeмљиштa и пoдрaзумиjeвa:
1. з e м љ и ш т e ( г р a ђ e в и н с к o ,
пoљoприврeднo, шумскo,
индустриjскo и oстaлo) и
2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa,
пoслoвни, индустриjски и други
oбjeкти).

Члaн 3.
Зa утврђивaњe вриjeднoсти
нeпoкрeтнoсти из члaнa 2. oвe oдлукe
тeритoриja општине Рибник сe диjeли нa 4
зoне, и тo:
· двије градске зоне и
· двије сеоске зоне
Teритoриjaлни oбухвaт свaкe грaдскe
зоне из стaвa 1. алинеја 1. oвe oдлукe заснива
се нa зoнaмa утврђeним Одлуком о урeђeњу
прoстoрa и грaђeвинскoм зeмљишту
(„Службeни глaсник општине Рибник“,
брoj: 06/14 и 02/16).
Ванурбане (сеоске) зоне, чине двије
зоне: Зона 1. и Зона 2., а њихов обухват
регулисан је Одлуком о мјесним заједницама
(„Службeни глaсник општине Рибник“, брoj:
03/14). Ванурбано подручје – Зона 1 – чине:
дијелови насеља која нису обухваћена
градским зонама из става 1. одлуке а односе
се на дијелове насеља Рибник Горњи и
Превија, МЗ Рибник (за насељена мјеста
Велије, Велијашница и Средице), МЗ
Превија (за насељена мјеста Растока, Доњи
Рибник, Горња Превија, Заблеће, Драгорај,
Велечево, Дубочани), МЗ Ситница (за
насељена мјеста Ситница и Чађавица).
Ванурбано подручје – Зона 2 – чине:
МЗ Врбљани (насељена мјеста Горњи
Врбљани и Доњи Врбљани), МЗ Црквина
(насељена мјеста Доње Ратково и Љубине),
те насељена мјеста: Горња Слатина, Доња
Слатина, Бусије, Црквено, Трескавац,
Хасићи, Јарице, Стражице, Горње Ратково,
Доње Соколово и Горње Соколово.
Члaн 4.
Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти
нa пoдручjу општине Рибник пo зoнaмa
изнoси, исказана у КМ/м², утврђује се како
слиједи:
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УРБАНО ПОДРУЧЈЕ ВАНУРБАНО ПОДРУЧЈЕ
ОПИС

ОБЈЕКТИ

ЗЕМЉИШТЕ

Зона 1.

Зона 2.

Зона 1.

Зона 2.

Грађевинско

8.34

6.67

1.80

1.80

Пољопривредно

3.33

2.66

0.80

0.70

Шумско

4.22

3.38

0.85

0.75

Индустријско

4.18

3.33

1.00

0.90

Остало

2.09

1.67

0.50

0.45

Стамбене
јединице

517.50

495.00

382.50

382.50

Куће

465.75

445.50

360.00

344.25

414.00

396.00

306.00

306.00

207.00

198.00

153.00

153.00

517.50

495.00

382.50

382.50

Пословни
простор
Индустријски
објекти
Остали објекти

Члaн 5.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa
o д дана o б ja вљив a њ a у „Служб e н o м
глaснику општине Рибник, a примjeњивaћe
сe oд 01.01.2016. гoдинe.
Број: 02-45-2-1/16
Предсједник СО
Датум, 04.05.2016. год.
Бањац Раденко,
_____________________
На основу члана 80. Закона о уређењу
простора и грађењу РС („Службени гласник
РС“ бр. 40/13,106/15), члана 32. Одлуке о
у р е ђ е њ у п р о с т о р а и г р а ђ е в и н с ко м
земљишту („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 6/14 и 2/16) и члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр.3/14), Скупштина
општине Рибник је, на наставку 44. редовне
сједнице дана 28.04.2016. године, донијела:
ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској
цијени м2 корисне
стамбене површине у предходној години

Члан 1.
Овом Oдлуком, утврђује се просјечна
коначна грађевинска цијена из предходне
2
године м корисне стамбене површине на
подручју општине Рибник.
Члан 2.
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
2
коначној цијени м корисне стамбене
површине у предходној години („Службени
гласник општине Рибник бр. 03/15).

Маj 2016.
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Члан 5.
Ова oдлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 02-372-2-1/16
Предсједник СО
Датум, 04.05.2016. год.
Бањац Раденкo
______________________
На о снову члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник" број 3/14), Скупштина општине
Рибник је, на наставку 44. редовне сједнице
дана 28.04.2016. године донијела:
ОДЛУКУ
о давању сагласности ЗП
“Електрокрајина” а.д. Бања Лука,
за постављање прикључног ДВ
Члан 1.
Даје се сагласност ЗП
“Електрокрајина” а.д. Бања Лука, РЈ
“Електродистрибуција“ Бања Лука за
изградњу одно сно по стављање
прикључног ДВ ( стубно мјесто бр. 13; 14,
15; 16; 17; 19 и 20 на АБС ) за СТС
“Препумпна станица Вулини” на парцелама
у власништву општине Рибник означеним
као к.ч 10/20, к.ч. 9/145 и к.ч.9/146 све
уписане у ПЛ 129/0 КО Ратково Горње.
Члан 2.
ЗП “Електрокрајина” а.д. Бања Лука,
РЈ “Електродистрибуција“ Бања Лука ће, за
потребе изградње односно постављања
прикључног ДВ, парцеле описане у члану 1.
Одлуке користити без накнаде.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Рибник”.
Број: 02-313-10-1/16
Предсједник СО
Датум, 04.05.2016. год.
Бањац Раденко
______________________

Н а о с н о ву ч л а н а 8 . З а ко н а о
комуналним таксама („Службени гласник
РС бр. 4/12), члана 7. Одлуке о комуналним
таксама (“Службени гласник општине
Рибник” бр. 3/12) и члана 3 6 . Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ број 3/14), Скупштина
општине Рибник је, на XLV редовној
сједници одржаној 13.05.2016. године
поводом захтјева ЈУ „Културно спортски
центар Рибник“ за ослобађање од плаћања
комуналне таксе за 2016. донијела :
ОДЛУКУ
о ослобађању од плаћања комуналне
таксе
ЈУ ”Културно спортски центар
Рибник” Рибник
Члан 1.
ЈУ “Културн о спортски центар
Рибник“ Горњи Рибник ослобађа се од
плаћања комуналне таксе прописане
Одлуком о комуналним таксама бр. 02-4624/12 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
2016. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 02-462-2-2/16.
Предсједник СО
Датум, 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
______________________
Н а о с н о ву ч л а н а 8 . З а ко н а о
комуналним таксама („Службени гласник
РС бр. 4/12), члана 7. Одлуке о комуналним
таксама (“Службени гласник општине
Рибник” бр. 3/12), члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ број 3/14), Скупштина
општине Рибник је, на XLV редовној
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сједници одржаној 13.05.2016. године
поводом захтјева КП „Рибник“ а.д. за
ослобађање од плаћања комуналне таксе за
2016. донијела :
ОДЛУКУ
о ослобађању од плаћања комуналне
таксе
КП “ Рибник” а.д. Рибник
Члан 1.
КП “Рибник” а.д. Рибник ослобађа се
од плаћања комуналне таксе прописане
Одлуком о комуналним таксама бр. 02-4624/12 од 11.05.2012. год. („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/12).

У циљу подстицања превентивних и
других активности у области безбједности
саобраћаја на подручју Општине Рибник,
остваривања координације и сарадње
укључених субјеката, оснива се Савјет за
безбједност саобраћаја општине Рибник (у
даљем тексту: Савјет) у саставу:
1. Васо Стојаковић, предсједник
2. Миран Радишић,члан
3. Душко Козомара, члан
4. Горан Ивановић,члан
5. Александар Ђаковић,члан
Чланови Савјета именују се на
период од 4 године.
Члан 2.

Члан 2.
Ослобађање од плаћања комуналне
таксе из члана 1. ове Одлуке односи се на
2016. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 02-462-1-2/16.
Предсједник СО
Датум, 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
______________________
На основу 10. став 2. Закона о
безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске (“Службени гласник
Републике Срспке” бр. 63/11), члана 30.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 101/04,
42/05, 118/05, 98/13) и члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник" број 3/14), Скупштина
општине Рибник је, на XLV редовној
сједници одржаној дана 13.05.2016. год.
донијела:
ОДЛУКУ
о оснивању Савјета за безбједност
саобраћаја општине Рибник

Члан 1.

Задаци Савјета су:
1 . р а змат р а њ е п и т а њ а и з о бл а с т и
безбједности собраћаја на подручју
општине Рибник;
2.предлагање мјера за унапређење
безбједности саобраћаја;
3.давање мишљења на стратешке
документе из области безбједности
саобраћаја на подручју општине Рибник;
4.иницирање доношења и учествовање у
изради општинских прописа из области
безбједности саобраћаја (стратегија и
п р о г р а м б е з б ј е д н о с т и д р у м с ко г
саобраћаја за подручје општине, одлука о
безбједности саобраћаја на подручју
општине и др.)
5.о стваривање и подстицање
координације и сарадње са Агенцијом за
безбједност саобраћаја РС и другим
надлежним органима и организацијама
6.обављање других послова у складу са
законом .
Члан 3.
Стручне и администативне послове
за потребе Савјета обавља Стручна служба
Скупштине општине.
Члан 4.
Чланови Савјета имају право на
наканаду за рад у Савјету у складу са
одлуком којом с е регулише накнада
члановима радних тијела Скупштине
општине Рибник.
Члан 5.

Маj 2016.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Рибник”.

да се ЈУ ”Културно спортски центар
Рибник” обавеже на пословање са
“пажњом доброг домаћина”.
Члан 4.

Број: 02-022-25-1/16
Предсједник СО
Датум, 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
______________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и
ч л а н а 3 6 . Ст ату т а о п ш т и н е Р и б н и к
(„Службени гласник општине Рибник" број
3/14), Скупштина општине Рибник на XLV
редовној сједници одржаној дана 13.05.2016.
године је донијела:
ОДЛУКУ
о давању на управљање “Спортске
дворане” у Превији
Јавној установи “Културно спортски
центар” Рибник
Члан 1.
“Спортска дворана” у Превији даје се
на управљање и кориштење ЈУ ”Културно
спортски центар Рибник” из Рибника, без
накнаде.
Члан 2.
Сва права и обавезе између општине
Рибник као власника дворане и ЈУ
”Културно спортски центар Рибник” која ће
истом управљати, регилисаће се Уговором o
управљању и кориштењу “Спорт ске
дворане”.
Члан 3.
Уговором из предходног члана
нарочито треба обезбједити:
- да се “Спортска дворана” користи у
јавном интересу и у сврхе за које је
изграђена и уређена,
- д а с е о с и г у р а ко р и ш т е њ е и
одржавање у технички исправном
стању у складу са њеном намјеном и
посебним прописима ради
сигурности корисника и других
учесника у спортским и другим
манифестацијама. (ученици,
спортисти, гледаоци)

Овлашћује се Начелник општине
Рибник да са ЈУ ”Културно спортски центар
Рибник” потпише Уговор о управљању и
кориштењу “Спортске дворане” у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
ЈУ ”Културно спортски центар
Рибник” ће једном годишње Начелнику
општине подно сити Извјештај о
реализацији Уговора о управљању и
кориштењу “Спортске дворане”.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Рибник”.

Број: 02-66-1-2/16
Предсједник СО
Датум, 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
______________________
На основу члана 8. став 4. Закона о
порезу на непокретности (“Службени
гласник Републике Српске” број 91/15),
члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске” број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 36.
Статута општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” број 3/14),
Скупштина општине Рибник је, на XLV
редовној сједници одржаној дана 13.05.2016.
године донијела:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о утврђивању пореске
стопе за опорезивање
непокретности на подручју општине
Рибник за 2016.годину

Члан 1.
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Члан 2.
У Одлуци о утврђивању пореске
стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Рибник за 2016. годину
бр. 02-45-1-1/16 од 27.01.2016. год.
(“Службени гласник општине Рибник” бр.
1/16) у члану 1. послије става 1. додају се
нови ставови 2. и 3. који гласе:
“Пореска стопа за непокретности у
којима се непосредно обавља производна
дјелатност износи 0,10%.
Под непокретностима из става 2.
овог члана подразумјевају се објекти за
производњу и објекти за складиштење
сировина, полупроизвода и готових
производа, уколико чине заокружену
производну цјелину.”

Саставни дио ове Одлуке је Програм
ко р и ш т е њ а н о вч а н и х с р ед с т а ва
прикупљених на о снову прихода од
посебних водних накнада за 2016. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Рибник“.
Број: 02-337-3-1/16
Датум, 04.05.2016. год.

Предсједник СО
Бањац Раденко,

____________________
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављивања у
“Службеном гласнику општине Рибник”.
Број:02-45-1-2/16
Датум,13.05.2016. год.

Предсједник СО
Бањац Раденко,

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ
ПРИХОДА
ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ
НАКНАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

______________________
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 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, брoj 3/14), Скупштина општине
Рибник је, на наставку 44. редовне сједнице
дана 28.04.2016. године донијела:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма кориштења
новчаних средстава
прикупљених на основу прихода од
посебних водних накнада за 2016. годину
Члан 1.
Усваја с е Програм кориштења
новчаних средстава прикупљених на основу
прихода од посебних водних накнада за
2016. годину.

1. УВОД

Воде су добро од општег интереса,
стога се овој проблематици посвећује
п о с е б н а п а ж њ а у ц и љ у с п р еч а ва њ а
деградације воде, постизања одрживог
коришћења вода, осигурања правичног
п р и с ту п а вод а ма , п руж а њ а з а ш т и т е
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 вода, а јединица за обрачун
накнада је један метар кубни (1 м³). Средства
за обављање послова и задатака као и
функционисање и одржавање некретнина и
водних објеката од општег значаја, очување
вриједности изграђених водних објеката и
с и с т е ма , п р ед у з и ма њ е м ј е р а ј а в н о г
инвестирања и капитална изградња водних
објеката обезбјеђују се између осталог и из
посебних водних накнада, прихода на

Маj 2016.

основу закупа јавног водног добра, буџета
Републике Српске, јединице локалне
самоуправе и донација.

Страна 7, број 3-2016

2016. години износи ..............15.950,00 КМ.
6. Расположива средства од водних
накнада (3-4+5) за финансирање пројеката
у 2016. години износи............34.062,24 КМ.

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:
н а к н а д а ко ј е п л а ћ а ј у вл а с н и ц и
транспортних средстава која користе нафту,
накнада за испуштање отпадних вода,
накнада за узгој рибе у кавезима, 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 2016. ГОДИНИ

1. Неутрошена средства приспјела на рачун
посебних водних накнада у 2014. години
пренесена у 2015. годину
износе…..............................….. 1.569,24 КМ.
2. Прилив средстава остварених приливом
на рачун посебних водних накнада у 2015.
години износи……................ 16.543,00 КМ.
3. Расположива средства о стварена
приливом на рачун посебих водних накнада
(1+2) на дан 31.12.2015. године износи
..................................................18.112,24 КМ.
4. Утрошак средстава од водних накнада у
2015. години ..................................... 0,00 КМ
5.
Очекивани прилив средстава од
водне накнаде на рачун посебних намјена у

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 стручнот ех н и ч ке п о с л о в е од н о с н о : и з р а д у
привремених планова управљања водама,
припрему планова управљања водама,
спровођење праћења ст ања 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 . З а ш т и т н и в од н и о б ј е кат и
(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
водо снабдјевање ст ановништва 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

Страна 8, број 3-2016

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

средстава за 2016. годину на рачуну
посебних водних накнада, на основу
приспјелих захтјева које ће разматрати
стручна комисија коју својим рјешењем
именује Начелник општине и утврђених
потреба на терену и општинских
инвестиционих планова из посматране
области.
З а ко р и ш т е њ е о в и х с р ед с т а ва
корисници су дужни, уз захтјев приложити:
- Кратак опис пројекта, који треба да
садржи сврху пројекта, ефекти који се
очекују и рокове за завршетак радова.
- Спецификацију трошкова.
5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА

Средства прикупљена у буџету
општине на име посебних водних накнада су
намјенска и могу се користити на начин
пропис ан Законом о водама и овим
Програмом.
П р а ћ е њ е и ко о р д и н а ц и ј у н а д
спровођењем овог Програма врши
Одјељење за привреду и Одјељењу за
финансије.
Извјештај о реализацији Програма
доставити СО Рибник у току наредне године.
Број: 02-337-3-1/16
Датум: 04.05.2016.год.

Предсједник СО
Бањац Раденко

___________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске” бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13),
члана 32. став 2. Закона о јавним путевима
(“Службени гласник Републике Српске” бр.
89/13) и члана 36. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) Скупштина општине Рибник је, на
наст авку 44. редовне сједнице дана
28.04.2016. године донијела:
ПРОГРАМ
одржавања локалних макадамских
путева
за 2016. годину

Програм има за циљ да конкретније
од р ед и о б и м и к ва л и т е т р а д о ва н а
одржавању локалних макадамских путева,
на подручју Општине Рибник у току
2016.год.
Утврђено је да је стање макадамских
путева незадовољавајуће, обзиром, на
чињеницу да у 2015. години није вршено
текуће одржавање локалних макадамских
путева.
Буџетом општине Рибник за 2016.
предвиђено је 46.000 КМ за одржавање
локалних путева. На локалним макадамским
путевима планира се извести и уградити
1615 м3 материјала.

Маj 2016.
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У наредној табели приказани су путни правци са потребним количинама материјала.
Ред.бр.

Назив правца

Дужина (m')

Ширина (m')

Потребна кол. мат. (m³)

1.

Ћукови – Караћи

к.

750

3,00

30

2.

Пролићи – Томићи – Ђукићи

к.

1400

4,00

50

3.

Ђукићи – До Војводићи

300

3,00

20

4.

Страинићи – Перишићи

1000

3,00

50

5.

Страинићи – Полица – Доњи Врбљани

4500

4,00

30 (5 сати грејдера)

6.

Градина – Црквено

9700

4,00

300

7.

Црквено – Ђукићи – Тодоровићи

2200

3,00

30

8.

Благојевићи (од краја асфалта)– Смиљанићи

1200

3,00

30

9.

Мост Рибник – Баре - Миљевац

2200

3,00

30 ( 1*)

10.

Мост – Велије – Раскршће – Каури - Ђукићи

1200

3,00

40

1300

3,50

50

2600

3,50

50

3500

3,50

50

1600

3,00

40 ( 2 **)

1400

3,50

40

2100

3,50

50

к.

15.

Мост Велијашница – Чекићи –
мост у Средицама
к.
Вујуновићи – Јасик – Међедовићи
к.
Слатина – Раскрсница (Ђаковићи) – ПоповићиКнежевићи
Стране (крај асфалта) – Врачари – Мост
Милашиновача
Џосмановка – Катовине
к.

16.

Растока (Школа) – Манастир – Трескавац

17.

Старо село – Главица - Двизци

1500

3,50

40

18.

Магистрални пут – Ћулуми

500

3,00

20

19.

Доњи Рибник (Галићи) – Крндића Брдо

к.

2000

3,50

30

20.

Растока – Н.Насеље – Станичка

к.

-

3,00

40

21.

Крај асфалта (Д. Дакићи) – Пејићи – Томићи

к.

1700

3,50

60

22.

Томићи -Волаши

2300

3,00

30

23.

Гњатовићи –Бајићи

1500

4,00

45

24.

Пилана – Ђукићи (Долови)

к.

900

3,00

20

25.

Перићи – Марчете (два крака)

к.

2700

3,50

40

26.

Раскрсница – Мрачај

к.

1500

3,00

30

27.

Раскрсница (Чунгар) – Мејићи

к.

1300

3,00

20

28.

Ситница – Бавељићи

1000

3,00

20

29.

Трубићи – Милетићи – Гајићи

1100

3,00

40

30.

Ситница – Петковићи – Црква - Стражице

2900

3,50

70

31.

Ситница – Водозахват Бањица

6700

3,00

40

32.

Бабуси – Илићи (три крака)

к.

2900

3,50

30

33.

Бабуси – Јаковљевићи - Шајићи

к.

3600

3,50

20

34.

Бунареви – Сад

к.

1100

4,00

50

35.

Сад – Вујиновићи

к.

4000

3,50

40

36.

Сад – Плавшићи

к.

3000

3,50

20

1800

3,50

11.
12.
13.
14.

37.

Кула - Благојевићи
УКУПНО

к.

к.

20
1.615

* к. – ознака за дијелом категорисане путне правце по Одлуци о разврставању, управљању и
заштити локалних путева и улица на подручју општине Рибник („Сл.гласник општине
Рибник“, бр. 04/11).
1* средства у протувриједности 30 м3 материјала потребног за насипање искористити за
набаваку бетонских пропуста на овом путном правцу.
2** средства у протувриједности 40 м3 материјала потребног за насипање искористити за
изградњу одводних канала и набавку пропуста на овом путном правцу.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
-Припрема, извоз и уградња ....45.450,00 КМ
-Рад грејдера ..................................550,00 КМ
-УКУПНО: ............................ 46.000,00КМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

ПРОГРАМ
КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ОД
НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА
2016. ГОДИНУ
1. У в о д

Шумско газдинство Рибник је у обавези
да изврши санацију оних путева које користи
или ће користити при експлоатацији шума у
2016. години, водећи рачуна о заштити
путева у смислу осовинског оптерећења, а
план кориштења и санирања путева које
користи ШГ Рибник потребно је да достави
на увид надлежном општинском органу како
би при оперативном планирању извођења
радова санације путева програм био
квалитетно проведен.

Oбзиром да су потребе на терену
далеко веће од предвиђених буџетских
с р ед с т а ва , у р е а л и з а ц и ј и п р о г р а м а
приоритетно приступити санирању путних
праваца који се налазе у лошем стању, а у
колико након спроведене процедуре јавне
набавке преостане средстава санирати и
преостале путеве са мањим оштећењима.
Начелник општине формираће
комисију која ће пратити извођење радова и
вршити надзор на санацији локалних
макадамских путева.
Број: 02-345-35-2/16
Предсједник СО
Датум, 04.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 35. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и
ч л а н а 3 6 . Ст ату т а о п ш т и н е Р и б н и к
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.
3/14), Скупштина општине Рибник је, на
наставку 44. редовне сједнице, дана
28.04.2016. године донијела:

Циљ доношења Програма је да се
средства прикупљена од накнада за
кориштење пољопривредног земљишта у
н е п о љ о п р и в р е д н е с в р хе ко р и с т е
благовремено и искључиво за Законом
предвиђене намјене, што треба да резултира
побољшањем и трајним чувањем обрадивих
пољопривредних површина, заштитом
земљишта од нерационалног кориштења уз
и с то в р е м е н о в р а ћ а њ е д е г р а д и р а н и х
земљишта природној намјени и
предузимања мелиоративних захвата ради
побољшања бонитетне структуре
земљишта.
З а ко н о м о п о љ о п р и в р е д н о м
земљишту је регулисано да се средства од
накнаде за претварање пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе
усмјеравају 30% у буџет РС и 70% у буџет
општине.
2. Расположива средстава од накнада за
претварање пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе
Програм кориштења средстава од
накнаде за кориштење пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе,
доноси се за сваку буџетску годину и њиме
се ближе утврђују намјене средстава,
приоритети за њихово кориштење, динамика
и д ру г и к р и т е р и ј ум и з а ко р и ш т е њ е
средстава.
Средства од накнаде за кориштење
пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе су обрачуната и
прикупљана сходно Закону о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Српске“, број: 93/06,
86/07, 14/10 и 5/12), и то :
1. Укупно расположива средства од
накнаде за кориштење пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе у 2014.
години износе 29.970,86 КМ.
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2. У 2014. години утрошaк средства
од накнаде за кориштење пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе износи
25.623,59 KM.
3. Укупно расположива средства од
накнаде за кориштење пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе у 2015.
години износе 4.347,27 КМ.
4. У 2015. години није остварен
приход средстава од накнаде за кориштење
пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе, као ни утрошка
средстава, тако да је износ од 4.347,27 КМ
пренешен у 2016. годину и расположив je за
финансирање пројеката у 2016. години.
5. На основу праћења динамике
наплате накнаде на годишњем нивоу у
п р е т ход н ом п е р и од у и н а п л а ћ е н и х
средстава по основу накнаде, планирана
средства у буџету за 2016. годину износе
5.000,00 КМ.
3. Намјена и начин кориштења
средстава од накнада за претварање
пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе
Сходно одредбама члана 35. став 2.
Закона о пољопривредном земљишту
наведена средства се користе само за:
- израду Основа заштите, уређења
и кориштења пољопривредног
земљишта,
- о спо собљавање и уређење
пољопривредних земљишта која
су деградирана, запуштена, која
су лошијег квалитета или су
неплодна,
за поправку и побољшање
плодности земљишта,
- за спровођење противерозионих
мјера или мелиорације
пољопривредног земљишт а
слабијег квалитета,
за спровођење поступка
комасације.
Приоритети у финансирању имаће
сљедећи радови:
- за спровођење противерозионих
мјера или мелиорације
пољопривредног земљишт а
слабијег квалитета.
- рекултивација пољопривредног
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земљишта које је кориштено за
е кс п л о ат а ц и ј у м и н е р а л н и х
сировина, одлагање јаловине,
пепела, шљунка и других
отпадних и штетних материја.
- побољшање квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта.
- израда основа заштите и уређења
пољопривредног земљишта.
- други послови на заштити и
уређењу пољопривредног
земљишта.
Оспо собљавање деградираних,
запуштених, неплодних и пољопривредних
земљишта лошијег квалитета вршиће се
путем агромелиорација, одно сно
провођењем калцификације и хумизације
пољопривредног земљишта, лошијег
квалитета на основу хемијске анализе таквог
земљишта и препоруке од стране надлежне
институције о начину употребе и количине
кречног материјала по јединици мјере.
Додјела средстава од накнаде за
кориштење пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе вршиће се на
о сн о ву Ј ав н о г п о з и ва о бјав љ ен о г у
средствима локалног информисања, а избор
пројеката вршиће Комисија коју својим
рјешењем именује Начелник општине.
Право учешћа на јавном позиву из
претходнoг става имају Земљорадничке
задруге, мје сне заједнице, удружења
пољопривредних произвођача и
индивидуални пољопривредни
произвођачи са сједиштем, односно мјестом
боравка на подручју општине Рибник, за
пољопривредна земљишта која се налазе на
подручју општине Рибник.
З а ко р и ш т е њ е о в и х с р ед с т а ва
корисници су дужни, уз захтјев за додјелу
средстава, приложити:
- Кратак опис пројекта, који треба да
садржи сврху пројекта, ефекти који се
очекују и рокове за завршетак радова,
- Предрачун радова.
Расписивање позива за додјелу
средстава из овог Програма вршиће
Начелник општине Рибник, а
административно-техничке послове у вези
са реализацијом програма обављат ће
Одјељење за привреду и Одјељење за
финансије.
Додјељивање средстава по овом

Страна 12, број 3-2016

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

Програму вршиће се без обавезе враћања
додијељених средст ава, a у случају
ненамјенског трошења средстава по овом
Програму, корисник је дужан иста вратити уз
наплату важеће банкарске камате, а што ће
бити регулисано уговором који ће закључити
Начелник општине Рибник и корисник
средстава.
И з в ј е ш т а ј о р е а л и з а ц и ј и о во г
програма доставиће се Скупштини општине
Рибник у току наредне године.
Контролу и надзор над извршавањем
и реализацијом одредби овог Програма
вршиће органи општинске управе надлежни
за послове финансија и пољопривредне
инспекције.
Број: 02-33-5-1/16
Предсједник СО
Датум, 04.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
На основу члана 49. став 1. Закона о
пољопривредном земљишту (,,Службени
гласник Републике Српске”, број: 93/06,
86/07, 14/10 и 5/12), члана 11. став 1.
Правилника о условима коришћења и
висини накнаде за коришћење пашњака у
својини Републике Српске (,,Службени
гласник Републике Српске”, број 97/14) и
ч л а н а 3 6 . Ст ату т а о п ш т и н е Р и б н и к
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.
3/14) Скупштина општине Рибник на, XLV
сједници одржаној дана 13.05.2016. године,
доноси:
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА ПАШЊАКА
I
Општина Рибник је у сарадњи са
представницима пољопривредних
п р о и з в о ђ ач а п р и п р е м и л а П р о г р а м
коришћења пашњака (у даљем тексту
Програм) којим се утврђују површине
пашњака које се дају на коришћење на
подручју општине Рибник, тренутно стање
коришћења пашњака, капацитет, те начин и
услови коришћења пашњака.

II
(1) Овим Програмом се утврђује
коришћење пашњака на територији општине
Рибник, Катастарски срез Кључ: КО Ратково
Горње ПЛ број: 129, следећих површина:
1) КО Ратково Горње ПЛ број: 129 :
к.ч. 43, пашњак 2 класе, звани “Под кућом,
површине 1900 м², к.ч. 86, пашњак 3 класе,
звани “Подјасица”површине 1500 м², к.ч.
108, пашњак 2 класе, звани “Кућерина”,
површине 2400 м², к.ч. 128, пашњак 2 класе,
звани “Кућерина”, површине 2700 м², к.ч.
132, пашњак 2 класе, звани “Зајасици”,
површине 5500 м², к.ч. 135, ливада 4 класе,
звана “Прдивојка”, површине 5000 м², к.ч.
136, пашњак 2 класе, звани “Батош”,
површине 10100 м², к.ч 137, пашњак 2 класе,
звани “Батош”, површине 4500 м², к.ч. 140,
пашњак 2 класе, звани “Батош”, површине
3800 м², к.ч. 18, пашњак 3 класе, звани
“Насланине”, површине 900 м², к.ч. 22,
пашњак 3 класе, звани “Насланица”,
површине 2600 м², к.ч. 28, пашњак 3 класе,
звани “Страна”, површине 3300 м², к.ч. 62-1,
ливада 5 класе, звани “Копачица”, површине
1000 м², к.ч. 64-1, пашњак 3 класе, звани
“Копачица”, површине 500 м², к.ч. 113,
пашњак 3 класе, звани “Јасиковац”,
површине 1500 м², к.ч. 119, ливада 5 класе,
звана “Јасиковац”, површине 6000 м², к.ч.
120, пашњак 3 класе, звани “Јасиковац”,
површине 600 м², к.ч. 121, пашњак 3 класе,
звани “Развале”, површине 3000 м², к.ч. 122,
пашњак 3 класе, звани “Развале”, површине
3000 м², к.ч. 123, пашњак 3 класе, звани
“Развале”, површине 6000 м², укупне
површине 65800 м².
2) Укупна
површина
пољопривредног земљишта предвиђеног
овим Програмом износи 6,58 хектара. Од ове
површине 5,38 хектара је по култури
пашњак, односно 81,76%.
III
Увидом у катастарске податке и
обиласком пашњака утврђено је следеће:
1) Предметни локалитет није обухваћен
просторно-планском документацијом, а
налази се са десне стране непосредно уз
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Регионални путни правац ЧађавицаСтричићи.
2) Земљиште обухваћено овим Програмом
распоређено је у два земљишна комплекса
раздвојена пољским путем. Земљишни
комплекс са лијеве стране пољског пута је
неправилног Г облика, а земљишни
комплекс са десне стране пољског пута је
квадратног облика. Предметне парцеле с
ј ед н е с т р а н е г р а н и ч е с а д р ж а в н и м
земљиштем, које је обрасло једним дијелом
шумом и ниским растињем, а са друге двије
приватним земљиштем које се претежно
користи за испашу животиња.
3) Кроз предметно земљиште пролазе два
пољска пута, којима је обезбијеђен неометан
приступ земљишним парцелама. Наведени
пољски путеви нису предмет коришћења
пашњака, односно остају као приступни
путеви за потребе локалног становништва.
4) О д у к у п н е п о в р ш и н е з е м љ и ш т а
предвиђеног за коришћење као пашњак, око
5.0 % је зарасло ниско растиње, које је
потребно искрчити и земљиште привести
култури, односно ставити у функцију
испаше животиња.
5) Н а п о с м а т р а н и м з е м љ и ш н и м
комплексима постоје 4 локве, које су
вјештачки ископане и испуњене водом.
6) Тренутно, предметно земљиште користе
д ва п о љ о п р и в р ед н и ка , у гл а в н ом з а
напасање крупне и ситне стоке.
IV
( 1 ) П р а в и л н и ко м о у с л о в и м а
коришћења и висини накнаде за коришћење
пашњака у својини Републике Српске је
дефинисана минимална површина за
испашу једног условног грла. Предметне
земљишне парцеле у КО Ратково Горње се
налазе на подручју преко 500 м надморске
висине гдје је одређено 0,8 хa пашњака по
условном грлу.
(2) Укупна површина земљишта
предвиђена овим Програмом за кориштење
као пашњак износи 6,58 хектарa. Узимајући
у обзир претходно наведено, предметну
површину земљишта може да користи 8,225
условних грла.
V
(1) Пашњак у смислу овог Програма
је земљиште обрасло природном

вегетацијом и чини производно-техничку
цјелину. Може се користити искључиво за
испашу стоке, са могућношћу постављања
привремених објеката који су у функцији
испаше стоке.
(2) Период коришћења је зависно од
временских прилика од 15. априла до 15.
октобра.
(3) За напајање стоке на пашњаку
постоје 4 вјештачки ископане локве, у
љетним мје с ецима че сто због суше
корисници пашњака ће морати сами да
обезбједе питку воду за стоку.
(4) Корисници пашњака могу
подизати привремене објекте (настрешице
за стоку, објекти за смјештај сточне хране,
пастирска кућица, појилишта и сл.) и ограде
(дрвене, електрични пастири), али уз
сагласност свих корисника пашњака.
Уколико се не може постићи сагласност
између корисника пашњака, давалац
пашњака на кориштење ће усагласити
спорна питања посебним актима.
(5) Држање стоке, постављање
објеката и ограде је на властиту одговорност
корисника пашњака.
( 6 ) Ко р и с н и ц и п а ш њ а ка ,
сразмјерно површини која им је
додјељена, дужни су искрчити зарасле
површине и исте користити за испаше стоке.
(7) Корисници пашњака дужни су да
врше култивацију пашњачких површина
примјеном агро-техничких мјера за
побољшање квалитета пашњака, а пожељна
је и подјела пашњака на парцеле у
зависности од броја и врсте стоке, од којих се
неке неће користити за испашу у одређеном
временском периоду у циљу природне
обнове пашњака.
VI
(1) Додјела пашњака у својини
Ре п убл и ке С р п с ке з а и н т е р е с о ва н и м
корисницима врши се на основу јавног
огласа прибављањем писаних понуда.
(2) Јавни оглас расписује надлежни
орган општине Рибник у складу с а
Правилником о условима коришћења и
висини накнаде за коришћење пашњака у
својини РС (“Службени гласник РС”, број:
97/14).
(3) Сви понуђачи, привредна
друштва, предузетници и физичка лица,
која испуне услове из јавног огласа имају
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право на коришћење пашњака за испашу
одређеног броја стоке који се утврђује у
складу са одредбама Правилника о
условима коришћења и висини накнаде за
коришћење пашњака у својини Републике
Српске.
(4) Пашњаци у својини Републике
Српске дају се на коришћење на период до
три године.
Број: 02-33-1-5/16
Предсједник СО
Датум, 16.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
На основу члана 89. Закона о шумама
(„Службени гласник РС“, број 75/08 и 60/13),
члана 5.Правилника о начину прикупљања,
критеријумима за расподјелу средстава и
поступку кориштења средстава посебних
намјена за шуме („Службени гласник РС“
бр.45/14) и члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ број 3/14 ) Скупштина општине
Рибник, на XLV редовној сједници одржаној
дана 13.05.2016. године донијела је:
ПЛАН
утрошка средстава остварених продајом
шумских дрвних
сортимената на подручју општине
Рибник у 2016. години
Члан 1.
Овим Планом утврђују се извори,
в и с и н а и н ач и н у т р о ш ка с р ед с т а ва
остварених продајом шумских дрвних
сортимената са подручја општине Рибник.
Члан 2.
Средства о стварена продајом
шумских дрвних сортимената по цијенама
франко камионски пут Корисник шума и
шумског земљишта уплаћује на рачун јавних
прихода општине у висини од 10% и она
представљају средства буџета општине.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

Планa пословања за 2016. годину
Корисника шума и шумског земљишта у
својини Републике Српске који су планирали
надокнаду буџету општине Рибник у висини
од 1.025.336,00 КМ, и то:
- Шумско газдинство „Рибник“ 1.010.737,00
КМ
- Шумско газдинство „Лисина“ 14.599,00
КМ
Реализацијом планова пословања у
2015. години остварен је већи финансијски
резултат за 86.866,28 КМ од усвојеног Плана
утрошка средстава за 2015.годину и то:
Шумско газдинство ,,Рибник,, имало је веће
остварење у износу 99.815,11 КМ од
усвојеног Плана утрошка средстава за
2 0 1 5 . год и н у , а Ш ум с ко г а зд и н с т в о
,,Лисина,, мање остварење плана и то у
износу од 12.948,83 КМ.
Члан 4.
Средства из члана 3. овога Плана
биће утрошена за следеће пројекте, и то:
1. О д р ж а в а њ е м а к а д а м с к и х
некатегорисаних путева......................
....................................... 46.000,00 КМ
2. З и м с ко о д р ж а в а њ е л о к а л н и х
некатегорисаних путева......................
........................................65.000,00 КМ
3. И зд а ц и з а от п л ату з а ј м о ва з а
инфраструктурне пројекте.................
......................................410.562,00 КМ
4. И з д а ц и з а и з г р а д њ у
инфраструктурних пројеката на
руралном подручју према Плану
Скупштине Општине...........................
......................................501.774,00 КМ
5. Издаци за дио неизмирених обавеза
из ранијих година .........86.866,28 КМ
6. Издаци за заштиту заш.подручја
пећине,,Ледана,,..............2.000,00 КМ
_______________________________
Укупно :

1.112.202,28 КМ

Члан 3.
Члан 5.
Укупни План утрошка средстава
остварених продајом шумских дрвних
сортимената за 2016. годину изно си
1.112.202,28 КМ а састоји се од:

С р ед с т ва и з ч л а н а 4 . м о г у с е
п р е р а с п о р е ђ и в а т и т о ко м г о д и н е у
зависности од исказаних потреба у оквиру
основне намјене.
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Ако се средства не утроше до
31.12.2016. године њихово кориштење ће се
наставити у 2017. години.
Члан 6.
За намјенско кориштење средстава
одговоран је Начелник општине.
Члан 7.
Овај План ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Рибник“.
Број: 02-332-3-5/16
Предсједник СО
Датум, 16.05.2016. год.
Бањац Раденко
____________________
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 2016.
годину на наставку 44. редовне сједнице
дана 28.04.2016. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник даје
сагласност на Програм рада и финансијски
план ЈУ ”Дом здравља Рибник” за 2016.
годину уз препоруку да се приликом
реализације наведеног Плана максимално
води рачуна о финансијској ситуацији у
Дому здравља, те да се сви запослени
ангажују на смањењу трошкова у овој јавној
установи.
II Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-022-10-6/16
Предсједник СО
Датум: 04.05.2016. год.
Бањац Раденко,
___________________
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 Извјештаја о раду ЈУ ”Дом
здравља Рибник” за 2015. годину, на
наст авку 44. редовне сједнице дана
28.04.2016. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду ЈУ ”Дом здравља Рибник”
за 2015. годину уз препоруку Директору и
Управном одбору да уложе максималне
напоре на штедњи, рационализацији и
повећању квалитета услуга у Дому здравља.
II Скупштина општине Рибник
тражи од Директора и Управног одбора ЈУ
”Дом здравља Рибник“ да до 31.05.2016.
године до ставе Скупштини општине
Извјештај о пословању за период од
01.01.2016. године до 30.04.2016. године.
III Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-022-14-6/16
Предсједник СО
Датум: 04.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
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 Извјештаја о раду ЈУ “Културно
спортски центар Рибник” за 2015. годину, на
наст авку 44. редовне сједнице дана
28.04.2016. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду ЈУ “Културно спортски
центар Рибник” за 2015. годину, уз сугестију
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да се све успјешне активности ове установе
наставе и у наредном периоду.
II
Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-022-14-5/16
Предсједник СО
Датум: 04.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
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 Извјештаја о раду ЈУ “Народна
библиотека Рибник “ за 2015. годину, на
наст авку 44. редовне сједнице дана
28.04.2016. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду ЈУ “Народна библиотека
Рибник “ за 2015. годину уз сугестију да се
све успјешне активности ове установе
наставе и у наредном периоду.
II Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-022-14-4/16
Предсједник СО
Датум: 04.05.2016. год.
Бањац Раденко
____________________
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 раду и
финансијском пословању Комуналног
предузећа „Рибник“ а.д. Рибник за 2015.
годину. на XLV редовнoj сједници одржаној
13.05.2016. године донијела сљедећи:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду и финансијском пословању
Комуналног предузећа „Рибник“ а.д. Рибник
за 2015. годину.
II Скупштина општине Рибник
тражи од управе предузећа, да уз подршку
Надзорног одбора и Начелника општине у
наредном периоду предузме сљедеће
активности:
1. проширити зоне одвоза смећа на
подручје Врбљана и Ситнице и
насеља која гравитирају уз главни
пут.
2. одвоз смећа обављати два пута
седмично у насељима Рибник и
Превија са размаком 2-3 дана
3. у оквиру законских могућности
провести акцију уградње
водомјера посебно на подручју
Доњег Рибника, гдје је потребно
рјешити проблем снадбијевања
водом насеља Галићи и Мандићи.
4. одредити идентичне паушале на
подручју општине Рибник и
висином паушала стимулисати
уградње водомјера.
III Скупштина општине Рибник
тражи од Начелника општине Рибник да
формира Комисију која ће у циљу рјешавања
локације за сталну депонију смећа, обићи
терен и предложити адекватну локацију за
депонију, те да Скупштину извјести о раду
Комисије.
IV Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”
Број:02-370-11-3/16
Предсједник СО
Датум: 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
На о снову члана 36. Ст атут а
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 2015.
години, на наставку 44. редовне сједнице
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дана 28.04.2016. године донијела сљедећи:

даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о зимском одржавању локалних
путева у 2015. години.
II
Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-345-35-1/16
Предсједник СО
Датум: 04.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
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 РС, сједиште замјеника
Бања Лука за период 01.01.2015. год. до
31.12.2015. године, на наставку 44. редовне
сједнице дана 28.04.2016. године донијела
сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се
у п о з н а л а с а И н ф о рм а ц и ј ом о р а д у
Правобранилаштва РС, сједиште Замјеника,
Бања Лука за период 01.01.2015. год. до
31.12.2015. год.
II Скупштина општине Рибник
тражи од Правобранилаштва РС, сједиште
Замјеника, Бања Лука да Скупштини
достави прецизне податке о стању предмета
тужиоца “Тргокомерц” ПП Чађавица против
тужене Општине Рибник и предмета
тужиоца Општина Рибник против тужене
ЦО Јуришић ( “Тргокомерц” ПП Чађавица).
III
Скупштина општине Рибник
тражи од Правобранилаштва РС, сједиште
замјеника Бања Лука и Начелника општине
да Скупштини доставе прецизне податке о
свим предметима који су запримљени у
Правобранилаштву, а везани су за Општину
Рибник.
IV Овај Закључак ступа на снагу

Број: 02-017-2-2/16
Предсједник СО
Датум: 04.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
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
размат рања Информације о ст ању
безбједности на подручју општине Рибник
за 2015. годину, на наставку 44. редовне
сједнице дана 28.04.2016. године донијела
сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се
упознала Информацијом о стању
безбједности на подручју општине Рибник
за 2015. годину и константује да је стање
безбједности на подручју општине Рибник
на задовољавајућем нивоу.
II Скупштина општине Рибник
подржава успјешан рад и активности
Полицијске станице Рибник на очувању и
унапређењу стања безбједности на подручју
које покрива, што очекује и у наредном
периоду.
III Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-211-2-2/16
Предсједник СО
Датум: 04.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
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 Информацијe о стању у области
снадбјевања електричном енергијом на
територији општине Рибник, на XLV
редовнoj сједници одржаној 13.05.2016.
године донијела сљедећи:

Страна 18, број 3 -2016

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се
упознала са Информацијом о стању у
области снадбјевања електричном енергијом
на територији општине Рибник.
II Скупштина општине Рибник није
задовољна радом РЈ ”Електродистибуцијa”
Мркоњић Град “Пословница Рибник, због
неодговорног и недовољног улагања у
високонапонску мрежу, с елективног
приступа постављању нисоконапонске
мреже у појединим насељима, честих
нестанака електричне енергије поготово у
зимском периоду и за вријеме непогода, а
што изазива значајну штету грађанима
општине Рибник у виду кварова на
електричним уређајима.
III Скупштина општине Рибник
т ражи од руководства РЈ
” Е е л е к т р о д и с т и б у ц и ј а “ М . Гр а д ,
Пословница Рибник, податке о томе из којих
разлога није пуштен у рад магистрални вод
расклоп Растока-расклоп Рибник и зашто је
он пове зан с а нас ељима Тре скавац,
Катавине, Стране, Врачари, Велије и
Растока, обзиром да су управо због те везе са
поменутим насељима споре манипулације
према Рибнику у случајевима нестанка
електричне енергије, а чести прекиди у
Рибнику, што изазива значајне проблеме
домаћинствима и најважнијим
институцијама смјештеним у Рибнику, као
што су Дом здравља, Полицијска станица,
Општинска управа и др.
IV Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-313-5-2/16
Предсједник СО
Датум: 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
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 Захтјева за предходну процјену
утицаја на животну средину за изградњу
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подземно надземног вода 35 kW “Медна Чађавица” инвеститора ЗП
“Електрокрајина” д.о.о. Бања Лука, на XLV
редовнoj сједници одржаној 13.05.2016.
године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник даје
с а гл а с н о с т Н а ч е л н и к у о п ш т и н е и
надлежном одјељењу да, у складу са
важећим законским прописима, доставе
тражено мишљење по захтјеву
Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију. ( бр.15.04-9623/16 од 07.03.2016. године)
II Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-96-2-4/16
Предсједник СО
Датум: 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
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
р а зм ат р а њ а З а хт ј е в а М и н и с т а р с т ва
индустрије, енергетике и рударства ради
давања мишљења у предмету додјеле
концесије за експолатацију техничког
грађевинског камена кварцни пјешчари и
трошни глинци на лежишту “Заблеће”
општина Рибник, на XLV редовнoj сједници
одржаној 13.05.2016. године донијела
сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник даје
с а гл а с н о с т Н а ч е л н и к у о п ш т и н е и
надлежном одјељењу да, у складу са
важећим законским прописима, доставе
тражено мишљење по захтјеву
Министарства индустрије, енергетике и
руд а р с т ва . ( б р . 0 5 . 0 7 / 3 1 0 - 9 0 - 1 / 1 6 од
04.03.3026. год.)
II Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
“Службеном гласнику општине Рибник.”
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Број: 02-96-2-5/16
Предсједник СО
Датум: 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
На о снову члана 30. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и
98/13), члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.
3/14), а у вези члана 43. и 54. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине
Рибник, на наставку 44. редовне сједнице
дана 15.04.2016. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и члана
Комисије за избор и именовање
I Мом ч и л о Тод о р ов и ћ с е
р а з р ј е ш а ва д уж н о с т и п р ед с ј ед н и ка
Комисије за избор и именовање са даном
15.04.2016. године.
II Караћ Небојша се разрјешава
дужности члана Комисије за избор и
именовање са даном 15.04.2016.године.
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 о избору Комисије за избор и
именовање (“Службени гласник општине
Рибник” број 9/12 и 1/13 ) Момчило
Тодоровић именован је за предсједника, а
Небојша Караћ за члана ове Комисије.
Утврђено је да састав Комисије није
ускладу са чланом 43. Пословника о раду СО
који прописује да састав радног тијела
одговара страначкој заступљености и
чланом 54.став 1. Пословника којим је
пропис ано да с е комисија формира
сразмјерно броју изабраних одборника
с т р а н а к а , ко а л и ц и ј а и н е з а в и с н и х
кандидата.
Чланом 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13) и

чланом 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.
3/14) прописано је да чланове радних тијела
именује и разрјешава Скупштина општине,
па је примјеном наведених одредби
одлучено 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:02-022-20-1/16
Предсједник СО
Датум:15.04.2016. год.
Небојша Караћ
____________________
На о снову члана 30. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и
98/13), члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.
3/14) и члана 54. Пословника о раду
Скупштине општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 5/14)
Скупштина општине Рибник, на наставку
44. редовне сједнице дана 15.04.2016. год.
је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и члана
Комисије за избор и именовање
I Стево Пролић ( ДНС) именује се
за предсједника Комисије за избор и
именовање са даном 15.04.2016. године.
II Слободан Антонић (самостални
одборник) именује се за члана Комисије за
избор и именовање са даном 15.04.2016. год.
III
Ово Рјешење ступа на снагу
даном доношења, а биће објављено у
"Службеном гласнику општине Рибник."
Образложење
Рјешењем Скупштине општине
Рибник о разрјешењу предсједника и члана
Комисије за избор и именовање бр. 02-02220-1/16 од 15.04.2016. год. разрјешени су
дужности предсједник Комисије Момчило
Тодоровић и члан Небојша Караћ, из којих
разлога је потребно именовати новог
предсједника односно члана ове комисије.
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Чланом 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13) и
чланом 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.
3/14) прописано је да чланове радних тијела
именује и разрјешава скупштина општине,
па је примјеном наведених одредби
одлучено 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:02-022-20-2/16
Датум:15.04.2016. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

____________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05;118/05 и 98/13),
члана 36. и 47. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр.
3/14) и члана 185. и 186. Пословника о раду
Скупштине општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник”
бр.5/14),Скупштина општине Рибник је, у
наставку 44. редовне сједнице дана
15.04.2016. год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о опозиву предсједника
Скупштине општине Рибник
I Небојша Караћ
се опозива са
дужно сти предсједника Скупштине
општине Рибник са даном 15.04.2016.
године због већих пропуста у раду и јер своје
дужности не врши у складу са Статутом
о п ш т и н е и П о с л о в н и ко м о р а д у
Скупштине.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Рибник."
Образложење:
Рјешењем СО Рибник бр. 02-11131/12 од 28.11.2012. год. Караћ Небојша је
изабран за предсједника Скупштине

општине Рибник.
Чланом 47. Статута општине Рибник
прописано је да Предсједник Скупштине
Општине може бити опозван и прије истека
мандата ако своја права и дужности не врши
у складу са овим Статутом, Пословником
Скупштине Општине и због већих пропуста
у раду.
Разлози за опозив огледају се у
сљедећем:
- предсједник Скупштине је прекршио
ч л а н 1 8 . З а ко н а о с т ату су
функционера јединица локалне
самоуправе којим је прописано да
функционери који имају статус
професионално запосленог лица
немају одборнички додат ак, а
именовани је супротно наведеном
примао додатак више од годину дана;
- предсједник Скупштине је прекршио
члан 110. Статута општине којим је
прописано да Скупштина општине
расписује изборе за избор чланова
Савјета мјесних заједница најкасније
90 дана од дана конституисања
локалних органа власти;
- предсједник Скупштине је прекршио
члан 36. Статута и Програм рада СО,
јер није обезбједио да се на вријеме
усвоји Одлука о висини вриједности
непокретности на подручју општине
Рибник и Одлука о утврђивању м2
п р о с ј е ч н е с т а м б е н е ко р и с н е
површине што је била законска
обавеза да се исте одлуке усвоје до
31.03.2016. год. а што за посљедицу
има директну штету на буџет у којем
су изостала средства условљена
наведеним одлукама;
- предсједник Скупштине није
осигурао сарадњу Скупштине и
Начелника Општине на што је био
обавезан чланом 29. Пословника, а
што је за директну посљедицу имало
неусвајање више планова, програма и
других аката чије је доношење
предвиђено Програмом рада СО за
2016. годину.
Комисија за избор и именовање је
разматрала приједлоге за опозив у смислу
члана 185. став 3. Пословника, те је
доставила мишљење по којем су сви разлози
за опозив прихватљиви и предложила
усвајање предложеног рјешења.
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Имајући у виду напријед речено, а
п р и м ј е н ом го р е н а вед е н ох од р ед б и
одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор
пред Окружним судом у Бања Луци у року од
30 дана од дана достављања рјешења.
Број:02-022-21-1/16.
Потпредсједник СО
Датум:15.04.2016. год.
Станишић Милан
____________________
На о снову члана 30. Закона о
локалној самуправи (“Службени гласник
РС” бр. 101/04; 42/05,118/05 и 98/13), члана
5. и 9. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе (“Службени
гласник РС бр. 96/05 и 98/13), члана 36. 43.
и 45. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр. 3/14) члана
178. и 179. Пословника о раду СО Рибник (
“Службени гласник општине Рибник” бр.
5/14 ), Скупштина општине Рибник је, на
наставку 44. редовне сједнице дана
15.04.2016. године донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника
Скупштине општине Рибник
I За предсједника Скупштине
општине Рибник, на временски период
трајања мандата Скупштине изабран је
Бањац Раденко.
II Предсједник Скупштине Општине
заступа и представља Скупштину Општине,
сазива сједнице и њима предсједава,
потписује акта Скупштине и обавља друге
послове утврђене Законом, Статутом,
Пословником и другим актима Скупштине
Општине.
III Предсједник Скупштине своју
функцију обавља профе сионално с а
статусом запо сленог лица на о снову
рјешења Комисије за избор и именовање.
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном
гласнику општине Рибник”.

О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем СО бр. 02-022-21-1/16 од
15.04.2016. год. Небојша Караћ је опозван са
дужно сти предсједника Скупштине
општине Рибник са даном 15.04.2016.
године, због чега је потребно именовати
новог предсједника Скупштине.
Чланом 30. Закона о локалној
самуправи и чланом 36. Статута општине
прописано је да Скупштина општине бира
предсједника Скупштине.
Чланом 43. Статута прописано је да
се предсједник СО бира на временски
период трајања мандата скупштине, док су
чланом 45. прописане права и дужности
предсједника Скупштине те одређено да
исте обавља са статусом запосленог лица,
што је прописано и чланом 9. Закона о
статусу функционера јединице локалне
самоуправе, док је чланом 5. поменутог
з а ко н а п р о п и с а н о д а п р е д с ј е д н и к у
Скупштине након избора рјешење о радном
одно су доно си Комисија за избор и
именовање.
Примјеном наведених законских
одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог
рјешења не може се уложити жалба, али се
може покренути управни спор пред
Окружним судом у Бања Луци у року од 30
дана од дана достављања рјешења.
Број: 02-022-22-3/16
Потпредсједник СО
Датум: 15.04.2016. год. Станишић Милан
____________________
На основу члана 30. и 111б. став 3.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске бр. 101/04; 42/05;
118/05 и 98/13) и члана 36. и 66. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/14), Скупштина
општине Рибник је, на приједлог групе од 9
одборника, на XLV редовној сједници
одржаној дана 13.05.2016. год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника Одјељења
за општу управу
Дакић Душко, мр техничких
наука, разрјешава се дужности начелника
Одјељења за општу управу са даном
I
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13.05.2016. год. јер повјерене послове не
врши у скаду са актима органа Општине.
II Права по основу радног односа,
након разрјешења, именовани из тачке I овог
рјешења остварује у складу са Законом, а
на основу рјешења надлежног органа.
III Ступањем на снагу овог Рјешења
ставља се ван снаге Рјешење о именовању
начелника Одјељења за општу управу бр.
02-111-5-2/13 од 01.03.2013. год.
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном
гласнику општине Рибник”.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине
Рибник бр. 02-111-5-2/13 од 01.03.2013. год.
Дакић Душко је именован за начелника
Одјељења за општу управу на вријеме
трајања мандата Скупштине општине
Рибник.
Горе именовани као начелник
Одјељења за општу управу није поступао у
складу са актима Начелника општине тј.
није поступао у складу са Правилником о
стамбеном збрињавању породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида и бораца,
(“Службени гласник општине Рибник” бр.
7/10), јер додјела средстава за стамбено
збрињавање ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца у износу од
15.000 КМ није извршена према
критеријумима из поменутог Правилника, а
што је утврђено и у Извјештају о ревизији
консолидованог финансијског извјештаја
О п ш т и н е Р и б н и к з а п е р и од 0 1 . 0 1 . 31.12.2013. године број: РВ041-14 од
17.09.2014. године.
Из наведених разлога група од 9
одборника је предложила разрјешење
начелника Одјељења за општу управу.
Чланом 111 б. став 3. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и
98/13), прописана је надлежност Скупштине
да разрјешава начелнике одјељења на
приједлог Начелника Општине или 1/3
одборника .
Чланом 66. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр.
3/14), прописано је да ако начелник
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одјељења не врши послове у складу са
з ако н ом и акт и ма о р г ан а О п ш т и н е,
Скупштина Општине разрјешава начелника
одјељења на приједлог Начелника Општине
или најмање 1/3 одборника у Скупштини
Општине.
Узимајући у обзир горе речено, а
примјеном наведених законских одредби
одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор
пред Окружним судом у Бања Луци у року од
30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 02-022-26-3/16
Предсједник СО
Датум: 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
На основу члана 30. а у вези члана 41.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске бр. 101/04; 42/05;
118/05 и 98/13), члана 36. и 61. а у вези члана
60. став 2. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.
3/14), Скупштина општине Рибник је, на
приједлог Начелника општине, на XLV
р е д о в н о ј с ј е д н и ц и од р ж а н о ј д а н а
13.05.2016. године донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о опозиву замјеника Начелника
општине Рибник
I Проф. Миле Врачар опозива се са
дужности замјеника Начелника општине
Рибник, са даном 13.05.2016. године.
II По престанку функције именовани
остварује права у складу са Законом о
статусу функционера јединице локалне
самоуправе о чему
рјешење доноси
Начелник општине.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном
гласнику општине Рибник”.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине
Рибник број: 02-111-6-1/15 0д 05.05.2015.
год. Врачар Миле је изабран за замјеника
Начелника општине Рибник.
Горе именовани није у довољној
мјери извршавао дужности које му је
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повјерио Начелник општине за вријеме док
је он био одсутан односно спријечен да их
обавља, што му је била обавеза у смислу
члана 41. Закона о локалној самоуправи и
члана 60. став 2. Статута општине Рибник.
Чланом 30. Закона о локалној
самуправи и чланом 36. Статута општине
прописано је да Скупштина општине, бира и
разрјешава између осталих и замјеника
начелника општине.
Чланом 61. Статута прописано је да
Замјеник Начелника Општине може бити
опозван и прије истека мандата, уколико не
извршава дужности које му је повјерио
начелник Општине и у другим случајевима
утврђеним законом.
Узимајући у обир горе речено, а
примјеном наведених одредби одлучено је
као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се уложити
жалба али се може покренути управни спор
пред Окружним судом у Бања Луци у року од
30 дана од дана достављања рјешења.
Број:02-022-27-3/16
Предсједник СО
Датум: 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
На о снову члана 41. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
РС” бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана
6. и 9. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе ( “Службени
гласник РС бр. 96/05 и 98/13) и члана 36. и 60.
Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 3/14)
С ку п ш т и н а о п ш т и н е Р и б н и к ј е , н а
приједлог Начелника Општине, на XLV
сједници одржаној дана 13.05.2016.године
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору замјеника Начелника општине
Рибник
I Милисав Мацановић, дипл.инж
шумарства, изабран је за замјеника
Начелника општине Рибник до краја
мандата Начелника општине односно
Скупштине општине.
II Замјеник Начелника општине
своју дужност обавља са статусом
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запосленог лица на основу рјешења које
доноси Начелник општине, а права и
дужности остварује у складу са Законом,
Статутом и Пословником о раду Скупштине
општине Рибник.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном
гласнику општине Рибник”.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине
Рибник бр.02-022-27-3/16 од 13.05.2016. год.
опозван је са дужности замјеник Начелника
општине из којих разлога је Начелник
општине предложио Скупштини избор
новог замјеника са приједлогом као у
диспозитиву рјешења.
Чланом 41. Закона о локалној
самоуправи прописано је да замјеника
Начелника бира Скупштина општине на
приједлог Начелника и да мандат замјеника
траје до краја мандата Начелника општине
односно Скупштине општине.
Чланом 36. и 60. Статута општине,
такође је прописана надежност Скупштине
да бира замјеника Начелника на приједлог
Начелника општине.
Ч л а н о м 9 . З а ко н а о с т а т у с у
функционера јединице локалне самоуправе
прописано је да функционер своју дужност
обавља са статусом запосленог лица по
основу рјешења о радном односу које на
основу члана 6. истог закона за замјеника
Начелника доноси Начелник општине.
Примјеном наведених законских
одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се уложити
жалба али се може покренути управни спор
пред Окружним судом у Бања Луци у року од
30 дана од дана достављања рјешења.
Број:02-022-27-4/16
Предсједник СО
Датум: 13.05.2016. год.
Бањац Раденко,
____________________
На основу члана 43. став 1. алинеја 8.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, број 101/04, 42/05, 118/05,
98/13), члана 55. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” број
03/14) Начелник општине Рибник доноси:
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ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
мјеста у Општинској управи Општине
Рибник
Члан 1.
У Правилнику о организацији и
систематизацији радних мје ст а у
Општинској управи Општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” број
5/15, 6/15) у члану 19. код Одјељења за
општу управу врше се измјене и допуне
тако да код радног мјеста:
- под бројем 3.1. након ријечи
“друштвеног” додаје се запета и ријеч
“природног”, а након ријечи “положен
стручни испит за рад у општинској управи”
додају се ријечи ” а лице које је у другим
органима и организацијама радило, а нема
положен испит може се примити на рад ако
се обавеже да положи стручни испит у року
од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 3.4. након ријечи
“управна” брише се ријеч “или” и додаје
запета , а након ријечи “економска школа”
брише се запета и додају ријечи “или друга
школа друштвеног смера”, а ријечи “2
године радног искуства“ замјењују се
ријечима” 1 година радног искуства”,
- под бројем 3.6. ријечи “ 2 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “1
година радног искуства”, а након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило, а
нема положен испит може се примити на рад
ако се обавеже да положи стручни испит у
року од 6 мјесеци од дана запослења”,
- под бројем 3.13. брише се назив
радног мјеста и припадајући текст.
- под бројем 3.15. ријечи “3 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “2
године радног искуства”,
- под бројем 3.16. ријечи “2 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “1
година радног искуства”, а након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило, а
нема положен испит може се примити на рад
ако се обавеже да положи стручни испит у
року од 6 мјесеци од дана запослења”
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- под бројем 3.17. након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило, а
нема положен испит може се примити на рад
ако се обавеже да положи стручни испит у
року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 3.1.2. ријечи “ 3 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “2
године радног искуства”,
- под бројем 3.1.3. након ријечи
“управна” брише се ријеч “или” и додаје
запета, а након ријечи “економска школа”
брише се запета и додају ријечи “ или друга
школа друштвеног смера”, а након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ” а лице које је у
другим органима и организацијама радило, а
нема положен испит може се примити на рад
ако се обавеже да положи стручни испит у
року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 3.1.4. након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ” а лице које је у
другим органима и организацијама радило, а
нема положен испит може се примити на рад
ако се обавеже да положи стручни испит у
року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 3.1.5. након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ” а лице које је у
другим органима и организацијама радило, а
нема положен испит може се примити на рад
ако се обавеже да положи стручни испит у
року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 3.2.1. након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ” а лице које је у
другим органима и организацијама радило, а
нема положен испит може се примити на рад
ако се обавеже да положи стручни испит у
року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 3.2.2. након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ” а лице које је у
другим органима и организацијама радило, а
нема положен испит може се примити на рад
ако се обавеже да положи стручни испит у
року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 3.2.5. након ријечи
“управна” брише се ријеч “или” и додаје
запета, а након ријечи “економска школа”
брише се запета и додају ријечи “ или друга
школа друштвеног смера”.
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Члан 2.
У члану 19. код Одјељења за
привреду врше се измјене и допуне тако да
код радног мјеста:
- под бројем 4.1. након ријечи
“друштвеног” додаје се запета и ријеч
“природног”, а након ријечи “положен
стручни испит за рад у општинској управи”
додају се ријечи ”а лице које је у другим
органима и организацијама радило, а нема
положен испит може се примити на рад ако
се обавеже да положи стручни испит у року
од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 4.2. ријечи “3 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “2
године радног искуства”,
- под бројем 4.3. ријечи “3 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “1
година радног искуства”, а након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило,
а нема положен испит може се примити на
рад ако се обавеже да положи стручни испит
у року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 4.1.3. ријечи “2 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “1
година радног искуства”, а након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило,
а нема положен испит може се примити на
рад ако се обавеже да положи стручни испит
у року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 4.1.4. након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило,
а нема положен испит може се примити на
рад ако се обавеже да положи стручни испит
у року од 6 мјесеци од дана запослења”
Члан 3.
У члану 19. код Одјељења за
финансије врше се измјене и допуне тако да
код радног мјеста:
- под бројем 5.1.2. ријечи “3 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “1
година радног искуства”, а након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило,
а нема положен испит може се примити на

рад ако се обавеже да положи стручни испит
у року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 5.1.3. ријечи “3 године
искуства“ замјењују се ријечима “1 година
радног искуства”, а након ријечи “положен
стручни испит за рад у општинској управи”
додају се ријечи ”а лице које је у другим
органима и организацијама радило, а нема
положен испит може се примити на рад ако
се обавеже да положи стручни испит у року
од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 5.1.4. након ријечи
“економска школа” брише се запета и додају
ријечи “ или гимназија”; ријечи “ 2 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “1
година радног искуства”, а након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило,
а нема положен испит може се примити на
рад ако се обавеже да положи стручни испит
у року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 5.1.5. ријечи “ 2 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “1
година радног искуства”, а након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило,
а нема положен испит може се примити на
рад ако се обавеже да положи стручни испит
у року од 6 мјесеци од дана запослења”
Члан 4.
У члану 19. код Одсјека за развој и
инвестиције врше се измјене и допуне тако
да код радног мјеста:
- под бројем 6.2. ријечи “3 године
радног искуства“ замјењују се ријечима “1
година радног искуства”,
- под бројем 6.3. након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило,
а нема положен испит може се примити на
рад ако се обавеже да положи стручни испит
у року од 6 мјесеци од дана запослења”
- под бројем 6.4. након ријечи
“положен стручни испит за рад у општинској
управи” додају се ријечи ”а лице које је у
другим органима и организацијама радило,
а нема положен испит може се примити на
рад ако се обавеже да положи стручни испит
у року од 6 мјесеци од дана запослења”

Страна 26, број 3-2016

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Рибник”.
Број:01-11-1/16
Начелник општине
Датум: 19.05.2016. год.
Горан Савић,
____________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр.
101/04, 42/05; 118/05; 98/13) и члана 55.
Статута општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 3/14),
Начелник општине доноси:
ПРАВИЛНИК
о допунама Правилника о запошљавању
приправника
Члан 1.
У Правилнику о запошљавању
приправника (“Службени гласник општине
Рибник” бр.7/13 ) у члану 3. након става 2.
додају се нови ставови 3. и 4. који гласе:
“ Средства из става 2. овог члана могу
се, у виду једнократне помоћи, одобрити и
волонтерима који имају пребивалиште у
општини Рибник и који волонтерски рад
обављају код послодаваца са сједиштем у
општини Рибник, а независно од процедура
прописаних овим Правилником.
Додјелу средст ава из ст ава 3.
одобрава Начелник општине у складу са
расположивим средствима, а на основу
захтјева волонтера уз који се доставља
увјерење о пребивалишту и потврда
послодавца код којег се обавља волонтерски
рад.”
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана обајављивања у “Службеном
гласнику општине Рибник”.
Број: 01-02-2/16
Начелник општине
Датум: 19.05.2016. године
Горан Савић,
____________________

На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр.
101/04, 42/'5, 118/05 и 98/13), члана 11.
Закона о социјалној заштити (“Службени
гласник РС” бр. 37/12) и члана 55. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/14) доносим:
ПРАВИЛНИК
о партиципацији у трошковима превоза
ученика
Члан 1.
О в и м П р а в и л н и ко м бл и ж е с е
одређују услови за партиципацију у
трошквима плаћања превоза ученицима
средњег усмјереног образовања и
партиципацију у трошковима превоза
ученика основних школа у општини Рибник,
чији су родитељи или старатељи у стању
социјалне потребе.
Такође, овим Правилником ближе се
одређују услови за партиципацију у
трошквима плаћања превоза одличним
ученицима средњег усмјереног образовања
у општини Рибник.
Члан 2.
Корисници права предвиђени
чланом 1. овог Правилника т ребају
испуњавати следеће опште услове, уколико
овим правилником није другачије одређено:
· да су пријављени на подручју
општине Рибник
· да су редовни ученици
· да имају примјерено владање
· да су им родитељи или старатељи у
стању социјалне поребе у смислу
члана 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“ бр. 37/12),
овај услов се не односи на пету групу
приоритета овог Правилника.
· покретна имовина не прелази 7.000
КМ
· да се не води у регистру привредних
субјеката
· да је ученик у претходној
год и н и / п ол у год и ш ту о с т ва р и о
одличан успјех, овај услов се односи
на пету групу приоритета овог
Правилника.

Маj 2016.
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Члан 3.
Приоритет у оставривању права из овог
Правилника имају:
Прва група
Кат е го р и с а н а д ј е ц а и д ј е ц а п од
старатељством независно да ли су ученици
основне или средње школе и независно од
имовинског статуса родитеља.
Друга група
Дјеца чија су оба родитеља незапослена
и дјеца самохраног родитеља када је
родитељ незапослен.
Уколико у наведеним породицама има
двоје или троје ученика средње школе, право
остварује прво, односно друго и треће
дијете, а у складу са расположивим
средствима.
Трећа група
Дјеца вишечланих породица,
уколико укупан мјесечни приход по члану
породице, остварен шест мјесеци прије
подношења захтјева не прелази износ од:
· 130 КМ за породицу са троје дјеце;
· 150 КМ за породицу са четворо и
више дјеце
Четврта група
Дјеца самохраног родитеља уколико
укупан мјесечни приход по члану породице,
остварен шест мјесеци прије подношења
захтјева не прелази износ од:
·
130 КМ за породицу са једним
дјететом;
· 140 КМ за породицу са двоје дјеце;
· 150 КМ за породицу са троје дјеце;
160 КМ за породицу са четворо и више
дјеце.
Пета група
Ученици који су остварили одличан
успјех у претходној години, односно
полугодишту са оствареним просјеком 4,71
– 5,00 односно 4,50 – 4,70 у складу са
расположивим средствима независно од
материјалних услова.
Шеста група
Дјеца чији је један родитељ запослен,
уколико укупан мјесечни приход по члану

породице, остварен шест мјесеци прије
подношења захтјева не прелази износ од:
· 100 КМ за породицу с а једним
дјететом;
· 120 КМ за породицу са двоје дјеце.
Члан 4.
По ступак о ставривања права
прописаних овим Правилником покреће се
писменим захтјевом Одјељењу за општу
управу општине Рибник.
Члан 5.
Захтјев се подно си на почетку
школске године или накнадно кад се остваре
у с л о в и п р ед в и ђ е н и ч л а н ом 2 . о в о г
Правилника.
Уз захтјев је потребно доставити доказе о
испуњавању услова из члана 2.и 3. овог
правилника и то:
1. Л и ч н а
д о к у м е н т а
родитеља/старатеља (лична карта);
2. Кућна листа;
3. Родни листови за сву дјецу са кућне
листе;
4. Потврда о школском успјеху и
владању ученика (путника), коју
издаје стучна служба школе;
5. Потврда о незапослености за све
пунољетне чланове са кућне листе
коју издаје завод за запошљавање;
6. Потврда о запослености за све
пунољетне чланове са кућне листе,
коју издаје послодавац за период од
шест мјесеци;
7. Потврда о висини пензије (копија
последњег чека пензије);
8. Увјерење о укупно пријављеним
п р и ход и м а ко ј и п од л и ј е ж у
опорезивању за све пунољетне
чланове са кућне листе, које издаје
пореска управа;
9. Увјерење о посједовању покретне
имовине за све пунољетне чланове са
куће листе, које издаје Полицијска
станица;
10. Копија с аобраћајне дозволе и
процјена вриједности покретне
имовине, уколико лице посједује
исту;
11. Увјерење да се лице не води у
регистру привредних субјеката, за
све пунољетне чланове са кућне
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листе;
12. За самохраног родитеља: пресуда о
разводу брака, односно извод из
матичне књиге умрлих;
13. Рјешење о категоризацији;
14. Рјешење о старатељству.
Члан 6.
О испуњавању услова из овог
Правилника одлучује Комисија коју
формира Начелник одјељења за општу
управу. Комисија је дужна за сваки мјесец
школске године доставити приједлоге
ђачких потврда Начелнику одјељења за
општу управу о чему иста сачињава
записник.
На о снову приједлога
комисије Начелник одјељења за општу
управу издаје потврде, један примјерак за
превозника, а један за службену архиву.
Свака потврда садржи име и презиме
ученика, релацију путног правца, новчани
износ партиципације ђачке карте, као и
мјесец за који се потврда издаје. Потврде се
након потписа и овјере до стављају
превознику на увид, те ће му служити као
основ за фактурисање и исплату. Уз фактуру
превозник је дужан овом органу доставити
назад издате потврде, како би се извршила
провјера фактурисаног износа те омогућило
упоређивање потврда издатих превознику са
потврдама службене архиве.
Члан 7.
Корисници средстава дужни
су пријавити сваку промјену која је од
утицаја на остваривање права која су
утврђена овим Правилником.
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доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Рибник“.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о
партиципацији у трошковима превоза
ученика бр. 01-02-6/13 од 11.04.2013.
године.
Број: 01- 02-1/16
Начелник општине
Датум: 12.04.2016. год.
Горан Савић,
____________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13),
члана 55. Ст атут а општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број
03/14) и Одлуке о извршењу буџета општине
Рибник за 2016. годину („Службени гласник
општине Рибник“, број 10/15), Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за награде и
јубилеје
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у
износу 1.440,00 КМ на име обиљежавања
осмог марта „Дана Жена“.
Одобрена средства дозначити на
т е к у ћ е р ач у н е з а п о с л е н и х ж е н а у
општинској служби општине Рибник.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 411232- расходи за јубиларне
награде.

Члан 8.
Члан 2.
Висина партиципације као и
број издатих мјесечних карата се одређује
зависно од броја корисника овог права те
расположивих финансијских средстава, а
што утврђује Комисија из члана 6. овог
Правилника.
Права из овог Правилника не могу
бити предмет извршења.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном

За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
доношења а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник“.
Број: 01-134-1/16
Начелник Општине
Дана: 08.03.2016. год.
Горан Савић,

Маj 2016.
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____________________
На о снову 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 3/14), Одлуке о
извршењу буџета општине Рибник за
фискалну 2016. годину („Службени гласник
општине Рибник“, број 10/15), а рјешавајући
према захтјеву студента Стојаковић (Неђо)
Драге, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак
средства буџетске резерве у износу од
1.000,00 КМ у сврху финансијске помоћи
студенту Стојаковић (Неђо) Драги из Доњег
Рибника.
Средства из претходног ст ава
одобравају се у циљу подршке именованом
из разлога што му није одобрена општинска
с т и п е н д и ј а з а 2 0 1 6 . год и н у , ј е р ј е
привремено био одјављен са подручја
општине на мјесец дана, те није имо у
континуитету три године пребивалиште на
подручју општине. Именовани је редовни
студент друге година студија са просјеком
9,6 и стално је настањен у Доњем Рибнику.
Уважавајући ове чињенице одлучили
смо се да одобримо тражену помоћ за
школовање у висини студентске стипендије
за 2016. годину
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове
О д л у ке и з в р ш и т и н а т е к у ћ и р ач у н
именованог.

Број: 01-532-48-1/16.
Начелник општине
Датум: 07.03.2016. год.
Горан Савић,
____________________
На о снову 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 2016. годину („Службени Гласник
општине Рибник“, број 10/15), а рјешавајући
према захтјеву студентице Тодоровић
(Миле) Душке, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак
средства буџетске резерве у износу од
1.000,00 КМ у сврху финансијске помоћи
студентици Тодоровић (Миле) Душки из
Доњег Рибника.
Средства из претходног ст ава
одобравају се у циљу подршке именованој из
разлога што јој није одобрена општинска
стипендија за 2016. годину јер је привремено
била одјављена са подручја општине на
мјесец дана, те није имала у континуитету
три године пребивалиште на подручју
општине. Именована је редовни студент
треће година студија, није обнављала
ниједну годину студија, мајка јој је
незапослена, а отац РВИ и стално је
настањена у Доњем Рибнику.
Уважавајући све ове чињенице
одлучили смо се да одобримо тражену помоћ
з а ш кол о ва њ е у в и с и н и с туд е н т с ке
стипендије за 2016. годину
Члан 2.

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”.

Пренос средства из члана 1. ове
О д л у ке и з в р ш и т и н а т е к у ћ и р ач у н
именоване.
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”.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13),
ч л а н а 5 5 . С т ату т а о п ш т и н е Р и б н и к
(„Службени гласник општине Рибник“, број
03/14), Одлуке о извршењу буџета општине
Рибник за 2016.годину („Службени гласник
општине Рибник“, број 10/15) и захтјева за
исплату субвенције „Сладојевић Турс“ д.о.о.
Начелник општине доноси:

Број: 01-532-46-1/16. Начелник општине:
Датум: 07.03.2016. год
Горан Савић,
____________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
ч л а н а 5 5 . С т ату т а о п ш т и н е Р и б н и к
(„Службени гласник општине Рибник“, број
03/14), Одлуке о извршењу буџета општине
Рибник за 2016. годину („Службени гласник
општине Рибник“ број 10/15) и Захтјева ЈУ
Средњошколски центар „Лазар Ђукић“
Рибник број 01-532-203/16 од
18.05.2016.године, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у
износу 400,00 КМ Матић Маријани, ученику
четвртог разреда Гимназије за остварене
резултате у школовању-ученик генерације.
Одобрена средства дозначити на текући
рачуне именоване 562-099-8133206539 код
НЛБ Банке ад Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 412944- расходи за поклоне,
награде и јубилеје на потрошачкој јединици
00500120-Начелник општине.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам авансни утрошак
средстава у износу 1.800,00 КМ на име
исплате мартовске субвенције предузећу
„Сладојевић турс“ доо ради рјешавања
текућих проблема (квар два аутобуса у
возном парку превозника) око одржавања
редовних линија на подручју општине
Рибник.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 127119-унапријед плаћени расходи
у земљи-аванси.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.
Члан 3.
Од л у ка с ту п а н а с н а г у д а н ом
доношења а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник“

Број: 01- 345-28-1 /16 Начелник Општине
Дана: 17.03.2016. год.
Горан Савић,
За извршење ове Одлуке задужује се
____________________
Одјељење за финансије.
На основу члана 43. Закона о локалној
Члан 3.
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13),
О д л у к а с т у п а н а с н а г у д а н о м ч л а н а 5 5 . С т ату т а о п ш т и н е Р и б н и к
доношења а биће објављена у „Службеном („Службени гласник општине Рибник“, број
гласнику општине Рибник“.
03/14), члана 43. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 121/12 и
Број: 01- 532-203-1/16 Начелник Општине 52/14), Правилника о утрошку средстава
Дана: 18.05.2016. год.
Горан Савић, буџетске резерве („Службени гласник
општине Рибник“, број 8/10) и Захтјева ЈУ
Члан 2.

Маj 2016.
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Основна школа “Никола Мачкић” Доња
Превија број 01-532-185/16 од
11.05.2016.године, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам ут рошак средст ава
буџетске резерве у износу 460,00 КМ на име
суфинансирања пројекта превоза ученика
деветих разреда основних школа са подручја
општине на Сајам образовања у Бањалуци
који ће се одржати 20.05.2016.године.
Члан 2.
С р ед с т ва и з ч л а н а 1 . Од л у ке
дозначити на жиро рачун властитих прихода
број 551-001-0001603924 код Уникредит
банке ад Бањалука, шифра прихода 722511 и
буџетска организација 0814048.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 412249- расходи за остале услуге
превоза, потрошачка јединица 00500100Одјељење за привреду.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник“.
Број: 01-532-185-1/16 Начелник Општине
Дана: 13.05.2016. год.
Горан Савић,
____________________

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ОДЛУКА о висини вриједности непокретности на подручју општине Рибник по зонама
за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2016. години .......................... ............1
ОДЛУКА о утврђивању просјечне коначне цијене м2 корисне стамбене површине у
2015. год. на подручју општине Рибник................................................................................2
ОДЛУКА о давању сагласности ЗП “Електрокрајина” а.д. Бања Лука за постављање
прикључног ДВ.....................................................................................................................3
ОДЛУКА о ослобађању од плаћања комуналне таксе ЈУ ”Културно спортски центар
Рибник” Рибник....................................................................... ............................................3
ОДЛУКА о ослобађању од плаћања комуналне таксе КП ”Рибник” а.д. Рибник...........4
ОДЛУКА о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја општине Рибник...................... 4
ОДЛУКАо давању на управљање “Спортске дворане” у Превији Јавној установи
“Културно спортски центар” Рибник...................................................................................5
ОДЛУКА о допуни Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
на подручју општине Рибник за 2016.годину...............................................................6
ОДЛУКА усвајању Програма кориштења новчаних средстава прикупљених на основу
прихода од посебних водних накнада за 2016. годину..........................................................6
ПРОГРАМ одржавања локалних макадамских путева на подручју општине Рибник за
2016. годину............................................................................................................................6
ПРОГРАМ кориштења средстава од накнада за кориштење пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе на подручју општине Рибник за 2016. годину..............................8
ПРОГРАМ кориштења пашњака у својини Републике Српске..........................................10
ПЛАН утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортиментата на
подручју општине Рибник у 2016. год................................................................................12
ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Програм рада и финансијског плана ЈУ ”Дом
здравља Рибник” за 2016. годину.......................................................................................13
ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду ЈУ ” Дом здравља Рибник” за 2015.годину...13
ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду ЈУ “Културно спортски центар Рибник” за
2015..годину.......................................................................................................................14
ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду ЈУ “Народна библиотека Рибник “ за 2015.
годину...................................................................................................................................14
ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању Комуналног
предузећа „Рибник“ АД Рибник за 2015. годину..............................................................14
ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о зимском одржавању локалних путева у 2015.
години...........................................................................................................................15

ЗАКЉУЧАК поводом Информације о раду Правобранилаштва РС, сједиште замјеника
Бања Лука за период 01.01.2015.год. до 31.12.2015. год..............................15
ЗАКЉУЧАК поводом Информације о стању безбједности на подручју општине Рибник
за 2015. год.............................................................................................................15
ЗАКЉУЧАК поводом Информације о стању у области снадбјевања електричном
енергијом на територији општине Рибник.......................................................................16
ЗАКЉУЧАК поводом Захтјева за предходну процјену утицаја на животну средину за
изградњу подземно надземног вода 35 kW “Медна Чађавица” инвеститора ЗП “
Електрокрајина” д.о.о. Бања Лука......................................................................................16
ЗАКЉУЧАК поводом Захтјева Министарства индустрије, енергетике и рударства ради
давања мишљења у предмету додјеле концесије за експолатацију техничког
грађевинског камена кварцни пјешчари и трошни глинци на лежишту “Заблеће”
општина Рибник...................................................................................................................17
РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу предсједника и члана Комисије за избор и именовање..................17
РЈЕШЕЊЕ о именовању предсједника и члана Комисије за избор и именовање.....................18
РЈЕШЕЊЕ о опозиву предсједника Скупштине општине Рибник ...........................................18
РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника Скупштине општине Рибник..................................19
РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу Начелника Одјељења за општу управу.................................20
РЈЕШЕЊЕ о опозиву замјеника Начелника општине Рибник.......................................21
РЈЕШЕЊЕ о избору замјеника Начелника општине Рибник........................................21

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о организацији исистематизацији
радних мјеста у Општинској управи Општине Рибник.....................................................22
ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о запошљавању приправника......................24
ПРАВИЛНИК о партиципацији у трошковима превоза ученика.....................................24
ОДЛУКА о утрошку средстава за награде и јубилеје (за Дан жена)..............................27
ОДЛУКА о утрошку средстава (у корист Стојаковић Драге)..........................................27
ОДЛУКА о утрошку средстава ( у корист Тодоровић Душке).......................................28
ОДЛУКА о утрошку средстава ( у корист Матић Маријане, ученика генерације)..........28
ОДЛУКА о утрошку средстава (субвенција у корист „Сладојевић турс“ доо )...........29
ОДЛУКА о утрошку средстава буџетске резерве (за суфинансирања превоза ученика на
Сајам образовања).........................................................................................................29

