СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 8/2016, Година XVII, Датум: 30. новембар 2016.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи ( “Службени гласник РС” бр. 101/04,
42/05, 118/05, 98/13),члана 41. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
бр. 3/14) и члана 5. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Радног предсједништва
конститутивне сједнице Скупштине општине
I У Радно предсједништво конститутивне
сједнице Скупштине општине Рибник у сазиву 2016.2020. год. именују се :
1. Драган Караћ, предсједавајући
2. Бојан Амиџић, члан
3. Марко Руњић, члан
II Драган Караћ, као најстарији одборник
новог сазива предсједаваће првом сједницом
Скупштине до избора предсједника Скупштине, а у
раду ће му помагати Бојан Амиџић и Марко Руњић
као два најмлађа одборника из реда политичких
странака које имају највећи број одборника у
Скупштини.

I У Верификациону комисију Скупштине
општине Рибник изабрани су :
1. Свето Галић, предсједник
2. Жељко Малеш, члан
3. Радмила Галић, члан
II Права и дужности предсједника и
чланова Комисије утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Верификационе комисије
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 9/12 и
7/14).
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
			
Број: 02-022-50-14/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједавајући
Радног предсједништва
Драган Караћ

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
бр. 3/14) и члана 8. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
год. након разматрања, Извјештаја Верификационе
општине Рибник.”					
комисије о верификацији мандата , донијела:
Предсједник
ЗАКЉУЧАК
Број: 02-022-50-13/16
предходног сазива СО
Датум: 23.11.2016. год. Бањац Раденко, дипл.инж.
I Усваја се Извјештај Верификационе
комисије о верификацији мандата
одборника
На основу члана 36. Статута општине
Скупштине општине Рибник у мандатном сазиву
Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
2016.-2020.године.
бр. 3/14) и члана 7. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
II Извјештај Верификационе Комисије
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
саставни је дио овог Закључка.
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. на приједлог Радног предсједништва донијела:
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
РЈЕШЕЊЕ
општине Рибник.”

о избору Верификационе комисије
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Предсједавајући
Број: 02-022-51/16
Радног предсједништва
Датум: 23.11.2016. год.
Драган Караћ
						
На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14), члана 7. и 8. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр. 5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. на приједлог Верификационе комисије донијела:

О Д Л У К У
о верификацији мандата одборницима
Скупштине општине Рибник
Члан 1.
Верификују се мандати 17 одборника
Скупштине општине Рибник у мандатном сазиву
2016.-2020. год. који су им додјељени као кандидатима
на листи:

На основу члана 36. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 3/14),
члана 6. Пословника o раду Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
бр. 5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. на приједлог Верификационе комисије донијела:

О Д Л У К У
о престанку мандата одборницима
Скупштине општине Рибник у мандатном
сазиву 2012.-2016. год.
Члан 1.
Константује
се
престанак
мандата
одборника Скупштине општине Рибник у мандатном
сазиву 2012.- 2016. год. због истека времена на који
су бирани и то:

Савез
независних
социјалдемократа
СНСД– Милорад Додик
1. Барјактаревић Душан,				
2. Галић Свето,
Савез
независних
социјалдемократа
3. Караћ Небојша,				
СНСД – Милорад Додик
4. Тодоровић Момчило,				
1. Дакић Душко,
5. Топаловић Младенко,			
2. Вишекруна Жељко,
6. Бавељић Славко				
3. Барјактаревић Душан,				
					
4. Марковић Раденко,
Српска демократска странка-СДС
5. Галић Свето,					
1. Малеш Жељко,
6. Касаповић Илија,			
2. Караћ Драган,
7.Топаловић Младенко,
3. Гајић Неђо			
8.Амиџић Бојан					
		
Демократски народни савез
СДС - Српска демократска странка 1. Станишић Милан,
Српска радикална странка РС
2. Пролић Стево,
1. Руњић Марко,
3. Јерковић Миле,
2. Бабић Бранко,
4. Чеко Марко
3. Малеш Жељко,
4. Бањац Мирко			
Социјалистичка партија -СП
1. Стојановић Маринко
ДНС- Демократски народни савез
1.Станишић Милан,
Демократска партија
2. Петровић Миле,
1. Врачар Дарко
3. Галић Радмила
Самостални одборници
Социјалистичка партија
1. Антонић Слободан,
1. Јуришић Миро
2. Бањац Раденко
НДП -ЈНС Рибник
1. Караћ Драган

Члан 2.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“
		
Број: 02-022-51-1/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједавајући
Радног предсједништва
Драган Караћ

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“
Број: 02-022-51-2/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједавајући
Радног предсједништва
Драган Караћ

					
На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.

Новембар, 2016.
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3/14) и члана 6. и 54. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. на приједлог Радног предсједништва донијела:

доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.
Образложење

Чланом 30. Закона о локалној самуправи
прописано је да Скупштина општине бира
предсједника Скупштине, а чланом 38. истог Закона
да је предсједник Скупштине општине функционер
општине.
I У Комисију за избор и именовање
Чланом 9. Закона о статусу функционера
Скупштине општине Рибник изабрани су :
јединица локалне самоуправе прописано је да
1. Младенко Топаловић, предсједник
функционер своју дужност обавља са статусом
2. Бојан Амиџић, члан
запосленог лица по основу рјешења о раду на
3. Жељко Малеш, члан
мандатни период утврђен изборним законом, док
4. Милан Станишић,члан
је чланом 5. истог закона прописано да пресједнику
5. Миро Јуришић,члан
скупштине након избора од стране скупштине
рјешење о радном односу доноси Комисија за избор
II Права и дужности предсједника и
и именовање.
чланова Комисије утврђени су Статутом општине и
Чланом 43. Статута општине прописано
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.
је да скупштина има предсједника којег бира на
временски период трајања мандата скупштине,
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
док је чланом чланом 44. Статута прописано да се
да важи Рјешење о избору Комисије за избор и
предсједник Скупштине бира на првој сједници из
именовање (“Службени гласник општине Рибник”
реда одборника што прописује и члан 6. Пословника
бр. 9/12 , 1/13 и 3/16).
о раду Скупштине општине Рибник.
Комисија за избор и именовање је утврдила
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
приједлог
за избор горе именованог на функцију
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
предсједника СО, па је примјеном наведених одредби
општине Рибник.”
Скупштина одлучила као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Предсједавајући
Против овог рјешења не може се уложити жалба, али
Број: 02-022-50-15/16
Радног предсједништва
се може покренути управни спор пред Окружним
Датум: 23.11.2016. год.
Драган Караћ
судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
							
						
На основу члана 30. а у вези са чланом 38.
Предсједавајући
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Број: 02-111-14/16
Радног предсједништва
РС” бр. 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 5. и 9.
Датум: 23.11.2016. год.
Драган Караћ
Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе (“Службени гласни РС бр. 96/05 и 98/13),
члана 43. и 44. Статута општине Рибник (“Службени
На основу члана 30. а у вези са чланом 38.
гласник општине Рибник” бр. 3/14) и члана 6.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Пословника o раду Скупштине општине Рибник
Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05; 98/13),
(“Службени гласник општине Рибник” бр.5/14),
члана 27. Закона о статусу функционера јединице
Скупштина општине Рибник је, на конститутивној
локалне самууправе (“Службени гласник Републике
сједници одржаној дана 23.11.2016. год. донијела:
Српске” бр 96/05 и 98/13), члана 35. и 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
РЈЕШЕЊЕ
Рибник“ бр. 3/14) и члана 6. Пословника о раду
о избору предсједника
Скупштине општине Рибник (“Службени гласник
Скупштине општине Рибник
општине Рибник бр. 5/14),Скупштина општине
Рибник је, на конститутивној сједници одржаној
I За предсједника Скупштине општине
дана 23.11.2016. год. донијела:
Рибник, на временски период трајања мандата
скупштине изабран је :

РЈЕШЕЊЕ
о избору Комисије за избор и именовање

Мр ДАКИЋ ДУШКО
II Именовани из тачке 1. рјешења је у складу
са Законом функционер општине, а своју дужност
обавља са статусом запосленог лица на основу
рјешења о радном односу које доноси Комисија за
избор и именовање.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном

РЈЕШЕЊЕ
о престанку функције предсједника
Скупштине општине Рибник

I Бањац Раденку престаје функција
предсједника Скупштине општине Рибник, због
истека мандата.
II Права по основу радног односа и
престанка функције именованом из предходне тачке
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утврдиће надлежни орган у складу са Законом.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Образложење
Рјешењем Скупштине општине Рибник бр.
02-022-22-3/16 од 15.04.2016. год. Бањац Раденко
изабран је за предсједника Скупштине општине на
временски период трајања мандата Скупштине.
Конституисањем нове скупштине општине
престаје мандат скупштине општине предходног
сазива, чиме престаје и функција предсједника
Скупштине општине из предходног сазива.
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 36. Статута општине прописано је да
Скупштина општине, бира и разрјешава између
осталих и предсједника скупштине општине.
Чланом 38. Закона о локалној самоуправи
прописано да је предсједник Скупштине функционер
општине, што прописује и члана 35. Статута
општине.
Чланом 27. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе прописано је да
функционеру јединице локалне самоуправе функција
престаје између осталог и престанком мандата.
Чланом 6. Пословника о раду Скупштине
општине Рибник прописано је да Скупштина на
првој сједници константује престанак мандата
функционера именованих на мандатни период
Скупштине.
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:02-111-11/16
Датум:23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 30. а у вези са чланом 38.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС” бр. 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 9. Закона
о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(“Службени гласни РС бр. 96/05 и 98/13), члана 43. 44.
и 45. Статута општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 3/14) и члана 6. Пословника
o раду Скупштине општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 5/14), Скупштина
општине Рибник је, на конститутивној сједници
одржаној дана 23.11.2016. год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору потпредсједника
Скупштине општине Рибник

I За потпредсједника Скупштине општине
Рибник, на временски период трајања мандата

скупштине изабран је:
ДУШАН БАРЈАКТАРЕВИЋ
II Именовани из тачке 1. рјешења је у складу
са Законом функционер општине, а своју
дужност обавља волонтерски.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.
Образложење
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
прописано је да Скупштина општине бира
потпрпредсједника Скупштине, а чланом 38. истог
Закона да је потпредсједник Скупштине општине
функционер општине.
Чланом 9. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе прописано је да
Потпредсједник скупштине општине своју функцију
може обављати волонтерски уколико је то Статутом
општине прописано, а чланом 45. Статута општине
прописано је да потпредсједник своју функцију
обавља волонтерски.
Чланом 43. Статута општине прописано
је да скупштина има потпредсједника којег бира
на временски период трајања мандата скупштине,
док је чланом чланом 44. Статута прописано да се
потпредсједник Скупштине бира на првој сједници из
реда одборника што прописује и члан 6. Пословника
о раду Скупштине општине Рибник.
Комисија за избор и именовање је утврдила
приједлог за избор горе именованог на функцију
потпредсједника СО, па је примјеном наведених
одредби Скупштина одлучила 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: 02-111-12/16
Датум: 23.11.2016. год.
		

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 30. а у вези са чланом 38.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05; 98/13),
члана 27. Закона о статусу функционера јединице
локалне самууправе (“Службени гласник Републике
Српске” бр 96/05 и 98/13), члана 35.и 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.3/14) и члана 6. Пословника о раду
Скупштине општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник бр. 5/14),Скупштина општине
Рибник је, на конститутивној сједници одржаној
дана 23.11.2016. год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о престанку функције потпредсједника
Скупштине општине Рибник

Новембар, 2016.
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I Станишић Милану престаје функција
потпредсједника Скупштине општине Рибник, због
истека мандата.

I За замјеника начелника општине Рибник,
на временски период трајања мандата начелника
општине односно скупштине општине, изабран је :

II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.

КАРАЋ НЕБОЈША

Образложење
Рјешењем Скупштине општине Рибник бр.
02-111-6-2/14 од 29.12.2014. год. Станишић Милан
изабран је за потпредсједника Скупштине општине
на временски период трајања мандата Скупштине.
Конституисањем нове скупштине општине
престаје мандат скупштине општине предходног
сазива, чиме престаје и функција потпредсједника
Скупштине општине из предходног сазива.
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 36. Статута општине прописано је да
Скупштина општине, бира и разрјешава између
осталих и потпредсједника Скупштине општине
Чланом 38. Закона о локалној самоуправи
прописано да је потпредсједник Скупштине
функционер општине, што прописује и члана 35.
Статута општине.
Чланом 27. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе прописано је да
функционеру јединице локалне самоуправе функција
престаје између осталог и престанком мандата.
Чланом 6. Пословника о раду Скупштине
општине Рибник прописано је да Скупштина на
првој сједници константује престанак мандата
функционера именованих на мандатни период
Скупштине.
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:02-111-13/16
Датум:23.11.2016. год
		

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 41.став 2. а у вези 38. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.
101/04, 42/05, 118/05, 98/13),члана 6. и 9. Закона о
статусу функционера јединица локалне самоуправе
(“Службени гласни РС бр. 96/05 и 98/13), члана 36.
и 60. Статута општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 3/14) и члана 6. Пословника
o раду Скупштине општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр.5/14), Скупштина
општине Рибник је, на конститутивној сједници
одржаној дана 23.11.2016.
год. на приједлог
Начелника општине, донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору замјеника начелника општине
Рибник

II Именовани из тачке 1. рјешења је у складу
са Законом функционер општине, а своју дужност
обавља са статусом запосленог лица на основу
рјешења о радном односу које доноси Начелник
општине.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.
Образложење
Чланом 41.став 2. 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,
а чланом 38. истог Закона да је замјеник начелника
општине функционер општине.
Чланом 36. и 60. Статута општине, такође је
прописана надежност Скупштине да бира замјеника
Начелника на приједлог Начелника општине.
Чланом 9. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе прописано је да
функционер своју дужност обавља са статусом
запосленог лица по основу рјешења о раду на
мандатни период утврђен изборним законом, које на
основу члана 6. истог закона за замјеника начелника
доноси Начелник општине.
Чланом 6. Пословника о раду Скупштине
општине Рибник прописано је да на првој сједници
Скупштина бира замјеника начелника општине.
Начелник општине је предложио горе
именованог на функцију замјеника начелника, па је
примјеном наведених одредби Скупштина одлучила
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: 02-111-2/16
Предсједик СО
Датум: 23.11.2016. год.
Мр Душко Дакић
						
На основу члана 30. а у вези са чланом 38.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05; 98/13),
члана 27. Закона о статусу функционера јединице
локалне самууправе (“Службени гласник Републике
Српске” бр 96/05 и 98/13), члана 35. и 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.3/14) и члана 6. Пословника о раду
Скупштине општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник бр. 5/14),Скупштина општине
Рибник је, на конститутивној сједници одржаној
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дана 23.11.2016. год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о престанку функције замјеника Начелника
општине Рибник
I Мацановић Милисаву престаје функција
замјеника Начелника општине Рибник, због истека
мандата.
II Права по основу радног односа и
престанка функције именованом из предходне тачке
утврдиће надлежни орган у складу са Законом.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине Рибник
бр.02-022-27-4/16 од 13.05.2016. год. Мацановић
Милисав изабран је за замјеника Начелника општине
Рибник до краја мандата Начелника општине
односно Скупштине општине.
Конституисањем нове скупштине општине
престаје мандат скупштине општине предходног
сазива, чиме престаје и функција замјеника
Начелника 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. Ч л а н о м
38. Закона о локалној самоуправи прописано да је
замјеник Начелника општине функционер општине,
што прописује и члана 35. Статута општине.
Чланом 27. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе прописано је да
функционеру јединице локалне самоуправе функција
престаје између осталог и престанком мандата.
Чланом 6.Пословника о раду Скупштине
општине Рибник прописано је да Скупштина на
првој сједници константује престанак мандата
функционера именованих на мандатни период
Скупштине.
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:02-111-1/16
Предсједник СО
Датум: 23.11.2016. год
Мр Душко Дакић
				
На основу члана 30. алинеја 19. и члана
111б. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05;
98/13), члана 36. и 65. Статута општине Рибник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и
члана 6. Пословника о раду Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник
бр. 5/14),Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. начелника
Одјељења за општу управу
I Слађана Руњић, дипл.педагог из Рибника
разрјешава се дужности в.д. начелника Одјељења за
општу управу, због истека мандата.
II Права по основу радног односа након
истека мандата именованој из предходне тачке
утврдиће надлежни орган у складу са Законом.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине Рибник бр.
02-022-26-4/16 од 03.06.2016. год. Слађана Руњић
именована је за вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу, до окончања поступка
именовања начелника Одјељења
у складу са
Законом.				
У међувремену је конституисана нова
скупштине општине чиме престаје мандат
скупштине општине предходног сазива, а тиме и
мандат начелника Одјељења.
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 36. Статута општине прописано је да
Скупштина општине, бира и разрјешава између
осталих и начелнике одјељења.
Чланом 111б. Закона о локалној самоуправи
и чланом 65. Статута општине прописано је да
мандат начелника одјељења траје док траје мандат
скупштине која га је изабрала.
Чланом 6. Пословника о раду Скупштине
општине Рибник прописано је да Скупштина на
првој сједници константује престанак мандата
службеника именованих на мандатни период
Скупштине.
Узимајући у обзир горе речено, а примјеном
наведених законских одредби одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења може се поднијети жалба
Одбору за жалбе општине Рибник у року од 15 дана
од дана достављања рјешења.
Број:02-111-3/16
Датум:23.11.2016. год

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 111б. став 4. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13 ), члана 36.
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и 66. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/14), Скупштина општине
Рибник је, на приједлог Начелника општине, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу
I ЛАЗАР ЈАЊИЋ, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу управу, до
окончања поступка именовања начелника Одјељења
у складу са Законом.

I Радмила Галић, дипл. економиста из
Рибника разрјешава се дужности в.д. начелника
Одјељења за привреду, због истека мандата.
II Права по основу радног односа након
истека мандата именованој из предходне тачке
утврдиће надлежни орган у складу са Законом.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Образложење

На конститутивној сједници Скупштине
општине Рибник одржаној 23.11.2016. год. разрјешен
је дужности в.д. начелник Одјељења за општу управу,
због истека мандата.
Чланом 111б. став 4. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), прописано је
да након престанка мандата начелника одјељења
скупштина општине до окончања поступка
именовања начелника одјељења на приједлог
начелника општине или 1/3 одборника именује
вршиоца дужности начелника одјељења који мора да
испуњава опште услове за запошљавање у општинску
управу и посебне услове за именовање у складу са
законом што такође прописује и члан 66. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 3/14).
Имајући у виду да горе именовани испуњава
све прописане услове, а примјеном наведених
законских одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења може се поднијети жалба
Одбору за жалбе општине Рибник у року од 15 дана
од дана достављања рјешења.

Рјешењем Скупштине општине Рибник
бр. 02-111-5-1/14 од 29.12.2014. год. Радмила Галић
именована је за вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду до окончања поступка
именовања начелника Одјељења
у складу са
Законом.					
У међувремену је конституисана нова
скупштине општине чиме престаје мандат
скупштине општине предходног сазива, а тиме и
мандат начелника Одјељења.
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 36. Статута општине прописано је да
Скупштина општине, бира и разрјешава између
осталих и начелнике одјељења.
Чланом 111б. Закона о локалној самоуправи
и чланом 65. Статута општине прописано је да
мандат начелника одјељења траје док траје мандат
скупштине која га је изабрала.
Чланом 6. Пословника о раду Скупштине
општине Рибник прописано је да Скупштина на
првој сједници константује престанак мандата
службеника именованих на мандатни период
Скупштине.
Узимајући у обзир горе речено, а примјеном
наведених законских одредби одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења може се поднијети жалба
Одбору за жалбе општине Рибник у року од 15 дана
од дана достављања рјешења.

Број: 02-111-4/16
Датум: 23.11.2016. год.

Број:02-111-5/16
Датум: 23.11.2016. год.

II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Образложење

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 30. алинеја 19. и члана
111б. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05;
98/13), члана 36. и 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и
члана 6. Пословника о раду Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник
бр. 5/14),Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. начелника
Одјељења за привреду

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 111б. став 4. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13 ), члана 36.
и 66. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/14), Скупштина општине
Рибник је, на приједлог Начелника општине, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду
I МИЛЕТИЋ МИРКО, именује се за вршиоца
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дужности начелника Одјељења за привреду, до
окончања поступка именовања начелника Одјељења
у складу са Законом.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Образложење
На конститутивној сједници Скупштине
општине Рибник одржаној 23.11.2016. год. разрјешен
је дужности в.д. начелник Одјељења за привреду,
због истека мандата.
Чланом 111б. став 4. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), прописано је
да након престанка мандата начелника одјељења
скупштина општине до окончања поступка
именовања начелника одјељења на приједлог
начелника општине или 1/3 одборника именује
вршиоца дужности начелника одјељења који мора да
испуњава опште услове за запошљавање у општинску
управу и посебне услове за именовање у складу са
законом што такође прописује и члан 66. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 3/14).
Имајући у виду да горе именовани испуњава
све прописане услове, а примјеном наведених
законских одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења може се поднијети жалба
Одбору за жалбе општине Рибник у року од 15 дана
од дана достављања рјешења.
Број:02-111-6/16
Датум:23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 30. алинеја 19. и члана
111б. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05;
98/13), члана 36. и 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и
члана 6. Пословника о раду Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник
бр. 5/14),Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. начелника
Одјељења за финансије
I Никола Стојаковић, дипл. економиста
из Рибника, разрјешава се дужности в.д. начелника
Одјељења за финансије, због истека мандата.
II Права по основу радног односа након
истека мандата именованом из предходне тачке
утврдиће надлежни орган у складу са Законом.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном

доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине Рибник
бр. 02-014-13-3/14 од 28.07.2014. год. Никола
Стојаковић именован је за вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије до окончања
поступка именовања начелника Одјељења у складу
са Законом.					
У међувремену је конституисана нова
скупштине општине чиме престаје мандат
скупштине општине предходног сазива, а тиме и
мандат начелника Одјељења.
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 36. Статута општине прописано је да
Скупштина општине, бира и разрјешава између
осталих и начелнике одјељења.
Чланом 111б. Закона о локалној самоуправи
и чланом 65. Статута општине прописано је да
мандат начелника одјељења траје док траје мандат
скупштине која га је изабрала.
Чланом 6. Пословника о раду Скупштине
општине Рибник прописано је да Скупштина на
првој сједници константује престанак мандата
службеника именованих на мандатни период
Скупштине.
Узимајући у обзир горе речено, а примјеном
наведених законских одредби одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења може се поднијети жалба
Одбору за жалбе општине Рибник у року од 15 дана
од дана достављања рјешења.
Број:02-111-7/16
Датум:23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 111б. став 4. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13 ), члана 36.
и 66. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/14), Скупштина општине
Рибник је, на приједлог Начелника општине, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије
I
СТОЈАКОВИЋ
НИКОЛА,
дипл.
економиста, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије, до окончања
поступка именовања начелника Одјељења у складу
са Законом.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.

Новембар, 2016.
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Образложење
На конститутивној сједници Скупштине
општине Рибник одржаној 23.11.2016. год. разрјешен
је дужности в.д. начелник Одјељења за финансије,
због истека мандата.
Чланом 111б. став 4. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), прописано је
да након престанка мандата начелника одјељења
скупштина општине до окончања поступка
именовања начелника одјељења на приједлог
начелника општине или 1/3 одборника именује
вршиоца дужности начелника одјељења који мора да
испуњава опште услове за запошљавање у општинску
управу и посебне услове за именовање у складу са
законом што такође прописује и члан 66. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 3/14).
Имајући у виду да горе именовани испуњава
све прописане услове, а примјеном наведених
законских одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења може се поднијети жалба
Одбору за жалбе општине Рибник у року од 15 дана
од дана достављања рјешења.
Број:02-111-8/16
Датум:23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 30. алинеја 19. и члана
35. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05;
98/13), члана 36. и 48. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и
члана 6. Пословника о раду Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник
бр. 5/14),Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о разрjешењу секретара
Скупштине општине Рибник

Рибник на вријеме трајања мандата Скупштине
општине.						
Конституисањем нове скупштине општине
престаје мандат скупштине општине предходног
сазива, а тиме и мандат секретара Скупштине
општине из предходног сазива.
Чланом 30. Закона о локалној самуправи
и чланом 36. Статута општине прописано је да
Скупштина општине, бира и разрјешава између
осталих и секретара скупштине општине.
Чланом 35. Закона о локалној самоуправи и
чланом 48. Статута општине прописано је да мандат
секретара траје док траје мандат скупштине која га је
изабрала.
Чланом 6. Пословника о раду Скупштине
општине Рибник прописано је да Скупштина на првој
сједници константује престанак мандата службеника
именованих на мандатни период Скупштине.
Узимајући у обзир горе речено, а примјеном
наведених законских одредби одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења може се поднијети жалба
Одбору за жалбе општине Рибник у року од 15 дана
од дана достављања рјешења.
Број:02-111-9/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр.101/04; 42/05; 118/05; 98/13), члана 48. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 3/14) и члана 6. Пословника о раду
Скупштине општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник бр. 5/14),Скупштина општине
Рибник је, на конститутивној сједници одржаној
дана 23.11.2016. год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности секретара
Скупштине општине Рибник

I Горана Зељкић, дипл. правник из Рибника
разрјешава се дужности секретара Скупштине
општине Рибник, због истека мандата.

I ГОРАНА ЗЕЉКИЋ, дипл. правник,
именује се за вршиоца дужности секретара
Скупштине општине Рибник, до окончања поступка
именовања секретара скупштине у складу са
Законом.

II Права по основу радног односа након
истека мандата именованој из предходне тачке
утврдиће надлежни орган у складу са Законом.

II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.

III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.

Образложење

Образложење
Рјешењем Скупштине општине Рибник
бр.02-111-4-1/13 од 01.03.2013. год. Горана Зељкић
именована је за секретара Скупштине општине

На конститутивној сједници Скупштине
општине Рибник одржаној 23.11.2016. год. разрјешен
је дужности секретар Скупштине општине Рибник
због истека мандата.
Чланом 35. Закона о локалној самоуправи и
чланом 48. Статута општине прописано је скупштина
општине након престанка мандата секретара
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скупштине до окончања поступка именовања
секретара скупштине у складу са законом именује
вршиоца дужности секретара који мора да испуњава
опште услове за запошљавање у општинској управи
и посебне услове за именовање секретара.
Чланом 6. Пословника о раду Скупштине
општине Рибник прописано је да Скупштина на првој
сједници именује вршиоца дужности секретара
Скупштине.
Имајући у виду да горе именована испуњава
све потребне услове за обављање
дужности
секретара Скупштине, а примјеном наведених
законских одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења може се поднијети жалба
Одбору за жалбе општине Рибник у року од 15 дана
од дана достављања рјешења.
Број:02-111-10/16
Датум:23.11.2016.год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 58. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору Комисије за статут и прописе
I У Комисију за статут и прописе Скупштине
општине Рибник изабрани су :
1. Бојан Амиџић, предсједник
2. Марко Руњић, члан
3. Петровић Миле, члан
4. Горана Зељкић, члан
5. Миланко Тодоровић, члан
II Права и дужности предсједника и
чланова Комисије утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Комисије за статут и
прописе (“Службени гласник општине Рибник” бр.
9/12, 2/13, 7/14 и 4/15).
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-50/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 60. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на

конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору Комисије за буџет и финансије
I У Комисију за буџет и финансије
Скупштине општине Рибник изабрани су :
1. Жељко Вишекруна, предсједник
2. Бранко Бабић, члан
3. Милан Станишић, члан
4. Данијела Врачар, члан
5. Санела Лучар, члан
II Права и дужности предсједника и
чланова Комисије утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Комисије за
буџет и
финансије (“Службени гласник општине Рибник” бр.
9/12 и 7/14).
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-50-1/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 62. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору Комисије за награде и признања

I У Комисију за награде и признања
Скупштине општине Рибник изабрани су :
1. Илија Касаповић, предсједник
2. Миле Петровић, члан
3. Раденко Марковић, члан
II Права и дужности предсједника и
чланова Комисије утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Комисије за награде и
признања (“Службени гласник општине Рибник” бр.
9/12 и 7/14).
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-50-2/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

Новембар, 2016.
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На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 64. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за вјерска питања
I У Одбор за вјерска питања Скупштине
општине Рибник изабрани су :
1. Миро Јуришић, предсједник
2. Радмила Галић, члан
3. Мирко Бањац, члан
II Права и дужности предсједника и
чланова Одбора утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Одбора за вјерска питања
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 9/12 и
7/14).

доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-50-4/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 68. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору Етичког Одбора
I У Етички Одбор Скупштине општине
Рибник изабрани су :
1. Свето Галић, предсједник
2. Драган Караћ, члан
3. Марко Руњић, члан
4. Рајко Вулин, члан
5. Бошко Малешевић, члан

IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”

II Права и дужности предсједника и
чланова Одбора утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.

Број: 02-022-50-3/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

III Ступањем на снагу овог Рјешења
престаје да важи Рјешење о избору Етичког Одбора
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 7/14).

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 66. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”

РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за равноправност полова

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 70. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

I У Одбор за равноправност полова
Скупштине општине Рибник изабрани су :
1. Радмила Галић, предсједник
2. Бранко Бабић, члан
3. Душко Дакић, члан
II Права и дужности предсједника и
чланова Одбора утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Одбора за равноправност
полова (“Службени гласник општине Рибник” бр.
9/12).
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном

Број: 02-022-50-5/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за питања младих
I У Одбор за питања младих Скупштине
општине Рибник изабрани су :
1. Миле Петровић, предсједник
2. Бојан Амиџић, члан
3. Марко Руњић, члан
4. Богдан Ступар, члан
5. Мирко Антонић, члан
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II Права и дужности предсједника и
чланова Одбора утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.

РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за мјесне заједнице и
сарадњу са градовима и општинама

III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Одбора за питања младих
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 7/14 и
7/15).

I У Одбор за мјесне заједнице и сарадњу
са градовима и општинама Скупштине општине
Рибник изабрани су :

IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-50-6/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 72. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за заштиту људских права,
друштвени надзор и представке
I У Одбор за заштиту људских права,
друштвени надзор и представке Скупштине општине
Рибник изабрани су :
1. Бојан Амиџић, предсједник
2. Бранко Бабић, члан
3. Милан Станишић, члан
II Права и дужности предсједника и
чланова Одбора утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Одбора за заштиту
људских права, друштвени надзор и представке
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 7/14 и
7/15).
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-50-7/16
Датум: 23.11.2016. год.

1. Раденко Марковић, предсједник
2. Миро Јуришић, члан
3. Жељко Вишекруна, члан
4. Лазар Јокић, члан
5. Славко Бавељић, члан
II Права и дужности предсједника и
чланова Одбора утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Одбора за питања младих
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 9/12 и
7/14).
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-50-8/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 76. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору Савјета за културу
I У Савјет за културу Скупштине општине
Рибник изабрани су :
1. Бранко Бабић, предсједник
2. Миро Јуришић, члан
3. Драган Караћ, члан
4. Марија Митровић, члан
5. Бојана Ђукић,члан

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

II Права и дужности предсједника и
чланова Савјета утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 74. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Савјета за културу
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 7/14).
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”

Новембар, 2016.

Број:02-022-50-9/16
Датум: 23.11.2016. год.
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Предсједник СО
Мр Душко Дакић

II Права и дужности предсједника и
чланова Савјета утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.

На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 78. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Савјета за заштиту
околине, културног и природног насљеђа (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 7/14).

РЈЕШЕЊЕ
о избору Савјета за спорт
I У Савјет за спорт Скупштине општине
Рибник изабрани су :
1. Младенко Топаловић, предсједник
2. Марко Руњић, члан
3. Раденко Марковић, члан
4. Љубо Тепић, члан
5. Бојана Росић, члан
II Права и дужности предсједника и
чланова Савјета утврђени су Статутом општине и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења
престаје да важи Рјешење о избору Савјета за спорт
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 7/14 и
7/15).
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-50-10/16
Предсједник СО
Датум: 23.11.2016. год.
Мр Душко Дакић
						
На основу члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) и члана 6. и 80. Пословника o раду Скупштине
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.5/14), Скупштина општине Рибник је, на
конститутивној сједници одржаној дана 23.11.2016.
год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору Савјета за заштиту околине,
културног и природног насљеђа
I У Савјет за заштиту околине, културног
и природног насљеђа Скупштине општине Рибник
изабрани су :
1. Миро Јуришић, предсједник
2. Драган Караћ, члан
3. Свето Галић, члан
4. Косана Тодоровић, члан
5. Даворка Тепић, члан

IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-50-11/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04; 42/05; 118/05; 98/13) и члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 3/14), а у вези члана 22. Породичног
закона (“Службени гласник Републике Српске” бр
54/02, 41/08 и 63/14) Скупштина општине Рибник
је, на конститутивној сједници одржаној дана
23.11.2016. год. донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању одборника за
присуствовање закључењу брака
I
Закључењу
брака
пред
надлежним
матичарем Општинске управе општине Рибник
присуствују одборници Скупштине општине Рибник
како слиједи:
1. у мјесној канцеларији Врбљани:
-Бранко Бабић
-Драган Караћ			
		
2. у мјесној канцеларији Горњи Рибник:
-Раденко Марковић
-Душан Барјактаревић
3. у мјесној канцеларији Превија:
-Миро Јуришић
-Илија Касаповић		
4. у мјесној канцеларији Ситница:
-Младенко Топаловић
-Жељко Малеш
II
Одборници овлаштени за присуствовање
закључењу брака у једној мјесној канцеларији могу,
по потреби, присуствовати закључењу брака у другој
мјесној канцеларији.
III
За свој рад делегирани одборници из тачке
1. Рјешења имају право на накнаду у висини накнаде
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коју остварују чланови сталних радних тијела
Скупштине општине Рибник.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 02-022-50-12/16
Датум: 23.11.2016. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

Новембар, 2016.
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