СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 3/2017, Година XVIII, Датум: 01. март 2017. године

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 96/17)
члана 36. Статута општине Рибник („Сужбени
гласник општине Рибник“, бр.3/14), члана 8.
Пословника о раду СО Рибник („Сужбени гласник
општине Рибник“, бр.5/14), а у вези Одлуке ЦИК БиХ
о престанку мандата и додјели мандата сљедећем
квалификованом кандидату бр. 06-07-1-1505/16 од
28.12.2016. год. Скупштина општине Рибник је, на
4. (четвртој) редовној сједници одржаној 23.02.2017.
год. након разматрања Извјештаја Верификационе
комисије донијела:

О Д Л У К У
о верификацији мандата одборнику
Скупштине општине Рибник
Члан 1.
Верификује се мандат одборнику Скупштине
општине Рибник Јерковић Мили који му је додјељен
као кандидату на листи ДНС – Демократски народни
савез.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 02-022-14-1/17.
Датум, 23.02.2017.год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 80. Закона о уређењу
простора и грађењу РС („Службени гласник РС“
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 32. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском 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 IV (четвртој) редовној сједници
одржаној дана 23.02.2017. године донијела:

ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској цијени
једног квадратног метра
корисне стамбене површине у предходној
години

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се просјечна
коначна грађевинска цијена једног квадратног метра
корисне стамбене површине из предходне године 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 544,79 КМ.
Члан 3.
Цијена из члана 2. служи као основица за
израчунавање једнократне ренте.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о просјечној коначној цијени једног
квадратног метра корисне стамбене површине у
предходној години („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 03/16).
Члан 5.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 02-372-2-1/17
Датум, 23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 4. Закона о матичним
књигама (“Службени гласник Републике Српске”
број 111/09 и 43/13) и члана 39. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске”, број 97/16), члана 3. и 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” број
3/14),Скупштина општине Рибник је, нa IV( четвртој)
редовној сједници одржаној дана 23.02.2017. године
донијела:

О Д Л У К У
о одређивању матичних подручја у општини
Рибник
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Члан 1.

Члан 1.

Овом Одлуком одређују се матична подручја
за која се воде матичне књиге у општини Рибник.

Скупштина општине Рибник расписује
изборе за избор Савјета мјесних заједница на
подручју Општине Рибник.

Члан 2.
Матична подручја на територији општине
Рибник су :
1. Матично подручје Рибник за насељена
мјеста: Горњи Рибник, Велије, Велијашница, Горња
Слатина, Доња Слатина, Бусије, Црквено и Средице.
2. Матично подручје Ситница за насељена
мјеста: Ситница, Стражице, Горње Ратково, Горње
Соколово, Доње Соколово, Чађавица, Доње Ратково
и Љубине.
3. Матично подручје Превија за насељена
мјеста: Доња Превија, Растока, Трескавац, Доњи
Рибник, Горња Превија, Заблеће, Драгорај, Велечево,
Дубочани, Хасићи и Јарице.
4. Матично подручје Врбљани за насељена
мјеста: Горњи Врбљани и Доњи Врбљани.

Члан 2.
Средства за провођење избора биће
обезбјеђена у Буџету Општине за 2017. годину.
Члан 3.
Органи за провођење избора су Општинска
изборна комисија и бирачки одбори.
Члан 4.
О датуму и времену одржавања избора за
чланова Савјета Скупштина општине обавјештава
грађане на огласној табли административне службе
и мјесне заједнице и на интернет страници јединице
локалне самоуправе и на други уобичајен начин.

Члан 3.

Члан 5.

Матичне књиге се воде за матично подручје
Рибник у сједишту Матичне службе општине Рибник.
Матичне књиге се воде за матично подручје
Ситница у сједишту Мјесне канцеларије Ситница.
Матичне књиге се воде за матично подручје
Превија у сједишту Мјесне канцеларије Превија.
Матичне књиге се воде за матично подручје
Врбљани у сједишту Мјесне канцеларије Врбљани.

Избори за чланове Савјета мјесних заједница
одржаће се 23. априла 2017. године (недјеља) у
периоду од 9 до 16 часова, у следећим Мјесним
заједницама :

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Рибник”
Број: 02-016-2-1/17
Датум, 23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 53б. став 1. Изборног
закона Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05,
24/12 и 109/12), члана 39. и 116. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 97/16), тачкe 3. Упутства о организовању и
спровођењу избора за чланове Савјета мјесне
заједнице, (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 122/12 и 31/13) и члана 36. и 110. Статута
Општине Рибник (“Службени гласник Општине
Рибник”, број 3/14), Скупштина општине Рибник је,
на IV (четвртој) редовној сједници, одржаној дана
23.02.2017. године, донијела:

ОДЛУКУ
о расписивању избора за чланове Савјета
Мјесних заједница

Редни
број

Назив Мјесне заједнице

Број чланова Сајвета
који се бира

Потребан број
присутних
грађана

1.

Горњи Рибник

7

80

2.

Превија

7

80

3.

Врбљани

5

50

4.

Ситница

5

50

5.

Црквина

5

30

Члан 6.
Чланови Савјета, бирају се непосредним
тајним гласањем, на Збору грађана, на основу општег
и једнаког изборног права, путем гласачких листића.
Члан 7.
Чланове Савјета бирају бирачи уписани у
Централни бирачки списак, који на дан расписивања
избора имају пребивалиште на подручју Мјесне
заједнице.
Члан 8.
године.

Мандат изабраних чланова Савјета траје 4
Члан 9.

Општинска изборна комисија донијеће
Одлуку о локацијама бирачких мјеста и друга
потребна акта у складу са Упутством о организовању
и спровођењу избора за чланове Савјета мјесне
заједнице.
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Члан 10.
Избори за чланове Савјета проводе се у
складу са одредбама Изборног закона Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр.
34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 97/16), Закона о равноправности
полова БиХ (“Службени гласник БиХ” бр. 32/10
– пречишћени текст), Упутства о организовању
и спровођењу избора за чланове Савјета мјесне
заједнице (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 122/12 и 31/13) и Статута Општине Рибник
(“Службени гласник Општине Рибник”, бр. 3/14).
Члан 11.
На сва питања која нису регулисана
Упутством о организовању и спровођењу избора
за чланове Савјета мјесне заједнице примјењују
се одредбе Изборног закона Босне и Херцеговине,
Изборног закона Републике Српске и подзаконских
аката Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине и Републичке изборне комисије.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Општине
Рибник”.
Број: 02-016-1-1/17
Датум, 23.02.2017. год.

Предсједник СО
мр Душко Дакић

На основу члана 21. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник РС“ бр. 124/11),
члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 97/16) и члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“,
бр.3/14), Скупштина општине Рибник је, на IV
(четвртој) редовној сједници одржаној дана 23.02.
2017.године, донијела

ПРОГРАМ
о допунама Програма заједничке комуналне
потрошње за 2017.годину
I
У
Програму
заједничке
комуналне
потрошње за 2017. годину број: 02-370-3-1/17 од
31.01.2017. године, дио „Планирана средства за
реализацију програма“ допуњава се како слиједи:
У тачки 1. Након ријечи „Јавна градска
хигијена“ додаје се број „7.000,00“.
У тачки 2. Након ријечи „Одржавање,
уређење и опремање јавних зелених и рекреативних
површина“ додаје се број „4.000,00“.
У тачки 3. Након ријечи „Одвођење
атмосферских падавина и других вода са јавних
површина“ додаје се број „1.000,00“.
У тачки 4. Након ријечи „Јавна расвјета“

додаје се број „2.000,00“.
Након ријечи „УКУПНО“ додаје се број
„14.000,00“.
II
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 02-370-6-1/17
Датум, 23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 41. и 51. став 3. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр. 97/16) и члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.3/14)
Скупштина општине Рибник, на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној 23.02. 2017. године је
донијела :

ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о накнадама за рад
одборника, чланова радних тијела
и чланова Колегија Скупштине општине
Рибник
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за рад одборника,
чланова радних тијела и чланова
Колегија
Скупштине општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, бр.1/14) члан 2. мјења се и гласи:
„За вршење одборничке дужности одборник
има право на мјесечни одборнички додатак у висини
до 50% просјечне нето плате исплаћене у општинској
управи за предходну годину не укључуући плате
функционера.
За вршење одборничке дужности одборник
Скупштине општине Рибник има право на
одборнички додатак у износу од 300,00 КМ мјесечно
за фискалну 2017. годину. “
Члан 2.
У члану 6. став 2. мјења се и гласи:
„Обрачун и исплату накнада у складу са
овом Одлуком врши надлежно одјељење општинске
управе.”
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник“ .
Број: 02-022-13-1/17
Датум, 23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић
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На основу члана 19. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07;
109/12 и 44/16 ), 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 “Културно спортски центар Рибник” за 2017.
годину, на IV (четвртој) редовној сједници одржаној
23.02.2017. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник даје
сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ
“Културно спортски центар Рибник” за 2017. годину.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-022-11-5 /17
Датум: 23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 19. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07;
109/12 и 44/16 ), члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и
члана 142. Пословника о раду Скупштине општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 5/14), Скупштина општине Рибник је, након
разматрања Програма рада и финансијског плана ЈУ
“Народна библиотека Рибник” за 2017. годину, на IV
( четвртој) редовној сједници одржаној 23.02.2017.
године донијела сљедећи:

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник
усваја
Извјештај о раду ЈУ “ Културно спортски центар
Рибник” за 2016. годину.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-023-2-7/17
Датум: 23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 19. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07;
109/12 и 44/16), 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 2016. годину, на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној 23.02.2017. године
донијела сљедећи:

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник
усваја
Извјештај о раду ЈУ “Народна библиотека Рибник”
за 2016. годину.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-023-2-6 /17
Датум: 23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник даје
сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ
“Народна библиотека Рибник” за 2017. годину.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-022-11-4 /17
Датум: 23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 19. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07;
109/12 и 44/16), 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 2016. годину, на IV
(четвртој) редовној сједници одржаној 23.02.2017.
године донијела сљедећи:

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 97/16),
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 КП
”Рибник” а.д. Рибник за 2016. годину, на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној 23.02.2017. године
донијела сљедећи:

ЗАКЉУ ЧАК
I Не усваја се Извјештај о раду и
финансијском пословању КП ”Рибник” а.д. Рибник
за 2016. годину због:
- пада укупних прихода за 12,42 % у односу
на прошлу годину,
- због мање бруто добити у 2016.год. за
49,93% у односу на 2015. годину,
- због повећања укупних потраживања од
купаца за 6,79% у односу на 2015. годину
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- због дјелимичног и несистематичног
провођења закључака Скупштине општине Рибник
које је иста донијела у мају 2016. године.

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору
Верификационе комисије

II Скупштина општине Рибник налаже
Скупштини
и Надзорном одбору Комуналног
предузећа ” Рибник“ а.д. да у складу са Законом
и Статутом КП” Рибник” разрјеше директора
Ђуру Јуришића и до окончања конкурсне
процедуре именују вд директора КП “Рибник”.

I У Рјешењу о избору Верификационе
комисије (“Службени гласник општине Рибник” број
8/16 ) у тачки I подтачка 3. мјења се тако да умјесто
“Радмила Галић , члан ” стоји :

III Скупштина општине Рибник захтјева
и очекује од нове управе КП ”Рибник” да предузме
све неопходне радње и активности како би се
унаприједило пословање КП”Рибник” те побољшао
квалитет комуналних услуга на подручју општине
Рибник.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-370-7-1/17
Датум: 23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
3/14) и члана 142. Пословника о раду Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 5/14), Скупштина општине Рибник је,
након разматрања Извјештаја о зимском одржавању
локалних путева у 2016. години на IV (четвртој)
редовној сједници одржаној 23.02.2017. године
донијела сљедећи:

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о зимском одржавању локалних путева у
2016. години.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-345-129-4/16/17
Датум: 23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 97/16), члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) и
члана 56. Пословника о раду Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
5/14) Скупштина општине Рибник, нa IV (четвртој)
редовној сједници одржаној дана 23.02.2017. год. је
донијела:

“Раденко Марковић , члан”
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Број: 02-022-12-3/17
Датум:23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 97/16), члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) и
члана 64. Пословника о раду Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
5/14) Скупштина општине Рибник, нa IV( четвртој)
редовној сједници одржаној дана 23.02.2017. год. је
донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору
Одбора за вјерска питања
I У Рјешењу о избору Одбора за вјерска
питања (“Службени гласник општине Рибник” број
8/16 ) у тачки I подтачка 2. мјења се тако да умјесто
“Радмила Галић , члан ” стоји:
“ Миле Јерковић, члан”
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Број: 02-022-12-2/17
Датум:23.02.2017.год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 97/16), члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) и
члана 66. Пословника о раду Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
5/14) Скупштина општине Рибник, нa IV (четвртој)
редовној сједници одржаној дана 23.02.2017. год. је
донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору
Одбора за равноправност полова
I У Рјешењу о избору Одбора за
равноправност полова (“Службени гласник општине
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Рибник” број 8/16) у тачки I подтачка 1. мјења се тако
да умјесто “Радмила Галић , предсједник ” стоји:
“Миле Јерковић, предсједник”
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Број:02-022-12-1/17
Датум:23.02.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“бр. 97/16) а у
вези члана 22. Правилника о избору и раду школског
одбора („Службени гласник РС“ 7/09; 37/09 и 65/13)
и члана 36. Статута општине Рибник („Службени
гласник Општине Рибник“, бр.3/14) Скупштина
општине Рибник на IV(четвртој) редовној сједници
одржаној дана 23.02.2017. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Петар Кочић“ Ситница
I Ступар Татјана из Ситнице разрјешава се
дужности члана Школског одбора ЈУ Основна школа
“Петар Кочић” Ситница, због подношења оставке.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Рибник“
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем Скупштине општине Рибник бр.
02-61-3-2/15 од 05.05.2015.год. за члана Школског
одбора ЈУ Основна школа “Петар Кочић“ Ситница
испред општине Рибник изабрана је Ступар Татјана.
Дана 13.02.2017. год. именована је поднијела оставку
на ову дужност.
Чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 97/16) прописане су
надлежности Скупштине да врши изборе, именовања
и разрјешења, а чланом 22. Правилника о избору и
раду школског одбора („Службени гласник РС“ 7/09;
37/09 и 65/13) прописано је да чланство у школском
одбору престаје прије истека мандата ако члан
поднесе оставку, па је примјеном поменутих одредби
одлучено као у диспозитиву рјешења.
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:02-61-2-1/17
Датум:23.02.2017.год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона
о основном образовању и васпитању („Службени

гласник РС“, бр.74/08; 71/09; 104/11), члана 7.
Правилника о избору и раду школског одбора
(„Службени гласник РС“ 7/09; 37/09 и 65/13) и члана
36. Статута општине Рибник („Службени гласник
Општине Рибник“, бр.3/14) Скупштина општине
Рибник на IV ( четвртој) редовној сједници одржаној
дана 23.02.2017. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Петар Кочић “ Ситница
I ЂУКИЋ БОЈАНА, бира се за члана
Школског одбора ЈУ Основна школа “Петар Кочић”
Ситница у име Општине Рибник.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Рибник“
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем Скупштине општине Рибник
бр.02-61-2-1 од 23.02.2017.год. Ступар Татјана је
разрјешена дужности члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Петар Кочић“ Ситница због
подношења оставке, те је упражњено мјесто у
поменутом школском одбору потребно попунити са
једним чланом у име јединице локалне самоуправе.
Чланом 125.став 2. тачка г) Закона о
основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС“, бр.74/08; 71/09; 104/11) прописано је
да школски одбор има седам чланова које за јавне
школе у име оснивача именује Министарство од
којих једног члана на приједлог локалне заједнице,
а чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора („Службени гласник РС“ 7/09; 37/09 и 65/13)
прописано је да избор једног члана школског одбора
у име јединице локалне самоуправе, врши скупштина
јединице локалне самоуправе, па је примјеном
наведених одредби одлучено као у диспозитиву
рјешења.
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:02-61-2-2/17
Датум:23.02.2017.год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске бр.97/16) и члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник,“ број
3/14 ), Начелник општине доноси:

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
утрошку средстава за популациону политику
Општине Рибник
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Члан 1.
У Правилнику о утрошку средстава
за популациону политику Општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 2/17) у
члану 3. став 1. мјења се и гласи:
(1) Општи услов за остваривање права из
члана 2. овог Правилника је да подносиоци захтјева
имају пребивалиште на територији Рибник, што
доказују увјерењем о пребивалишту.”
Члан 2.

8/10), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве Амиџић Стевану у износу 500,00 КМ на име
суфинансирања трошкова лијечења сина Предрага
Амиџића обољелог од дијабетеса, а за потребе
оперативног захвата органа вида.

У члану 3. став 2. мјења се и

гласи:
“(2) Посебни услови и докуметација која се
прилаже уз захтјев као доказ о испуњавању посебних
услова утврђују се за свако од права из члана 2. овог
Правилника.“
Члан 3.
У члану 14. став 3. мјења се и гласи:
“Предност приликом остваривања овог
права према сљедећем редослиједу имају :
- брачни парови без потомства
- незапослени брачни парови
- брачни парови од којих је један незапослен”

Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
текући рачун именованог број 562-099-8094110689
код НЛБ банке ад Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 416114- једнократна новчана помоћ,
потрошачка јединица 00500300- Центар за социјални
рад.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.

Члан 4.

Члан 4.

У члану 16. став 2. ријечи “начелнику
општине“ бришу се, а у истом ставу након алинеје 5.
додају се алинеје 6. и 7. како слиједи:
“- потврду о запослености
односно
незапослености
- кућну листу”

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

Члан 5.
У члану 20. ријеч “општине “ брише се , а
након ријечи “Начелник” додају се ријечи “ одјељења
за друштвене дјелатности”.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Рибник.“
Број: 01-02-1-1/17
Датум: 16.02.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац, дипл. инж.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени Гласник општине Рибник“, број 03/14),
члана 43. Закона о буџетском систему (Службени
гласник РС, број 121/12, 52/14 и 103/15), члана 15.
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2017.
годину („Службени гласник општине Рибник“, број
01/17) и Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Рибник“, број

Број: 01- 532-121-1/17
Дана: 22.02.2017. год.

Начелник Општине
Раденко Бањац, дипл.инж

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 03/14),
члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 121/12, 52/14 и 103/15), члана 15.
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2017.
годину („Службени гласник општине Рибник“, број
01/17) и Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Рибник“, број
8/10), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве Јокић Стевану у износу 500,00 КМ на име
суфинансирања трошкова лијечења супруге Милије
Јокић тешко обољеле од рака дојке.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
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текући рачун именованог број 562-099-8137859532
код НЛБ банке ад Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 416114- једнократна новчана помоћ,
потрошачка јединица 00500300- Центар за социјални
рад.

биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“

Члан 3.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 03/14),
члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 121/12, 52/14 и 103/15), члана 15.
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2017.
годину („Службени гласник општине Рибник“, број
01/17) и Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Рибник“, број
8/10), Начелник општине доноси:

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- 532-71-1/17
Дана: 22.02.2017. год.

Начелник Општине
Раденко Бањац, дипл.инж

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 03/14),
члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 121/12, 52/14 и 103/15), члана 15.
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2017.
годину („Службени гласник општине Рибник“, број
01/17) и Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Рибник“, број
8/10), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.

Број: 01- 532-134-1/17
Дана: 23.02.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац, дипл.инж

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве Перић Дари у износу 500,00 КМ на име
суфинансирања трошкова лијечења рака дојке на
УКЦ Бањалука.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
текући рачун именоване број 562-010-8090961968
код НЛБ банке ад Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 416114- једнократна новчана помоћ,
потрошачка јединица 00500300- Центар за социјални
рад.
Члан 3.

Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве Јокић Зорици из Врбљана у износу 500,00
КМ на име суфинансирања трошкова лијечења рака
јајника и материце на УКЦ Бањалука.

За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.

Члан 2.

Члан 4.

Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
текући рачун супруга именоване Миленка Јокића
број 562-099-8084160041 код НЛБ банке ад.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 416114- једнократна новчана помоћ,
потрошачка јединица 00500300- Центар за социјални
рад.

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

Члан 3.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 03/14),
члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 121/12, 52/14 и 103/15), члана 15.
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2017.
годину („Службени гласник општине Рибник“, број
01/17) и Правилника о утрошку средстава буџетске

За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а

Број: 01- 532-132-1/17
Дана: 23.02.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац, дипл.инж
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резерве („Службени гласник општине Рибник“, број
8/10), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве Пухало Снежани из Калиновика у износу
500,00 КМ на име
суфинансирања трошкова
лијечења цирозе јетре, односно суфинансирања
трансплатације јетре у падови у Италији.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
текући рачун именоване број 562-006-8108662627
код НЛБ банке ад.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 416114- једнократна новчана помоћ,
потрошачка јединица 00500300- Центар за социјални
рад.
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- 532-130-1/17
Дана: 23.02.2017. год.

Начелник Општине
Раденко Бањац, дипл.инж

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 03/14),
члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 121/12, 52/14 и 103/15), члана 15.
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2017.
годину („Службени гласник општине Рибник“, број
01/17) и Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Рибник“, број
8/10), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве Стојаковић Јеремији из Доњег Рибника у
износу 500,00 КМ на име суфинансирања трошкова
лијечења рака карцинома плућа на УКЦ Бањалука.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на

текући рачун именованог број 562-099-8075019925
код НЛБ банке ад Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 416114- једнократна новчана помоћ,
потрошачка јединица 00500300- Центар за социјални
рад.
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- 532-138-1/17
Дана: 28.02.2017. год.

Начелник Општине
Раденко Бањац, дипл.инж

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 55. Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 01/16), члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“,
број 03/14), Одлуке о извршењу буџета општине
Рибник за 2017.годину (“Службени гласник општине
Рибник”, број 01/17) и захтјева Јањић Драгана број 01532-49/17 од 27.01.2017.године, Начелник општине
доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у укупном
износу 500,00 КМ на име суфинансирања трошкова
стручног оспособљавања за Јањић Драгана, радника
општинске управе.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 412921- расходи по основу уплата за
стручне испите за запослене, потрошачка јединица
00500301– Одјељење за општу управу.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
рачун именованог број 562-100-8004239364 код НЛБ
Банке ад Бањалука.
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“.
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Начелник општине
Раденко Бањац, дипл.инж

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени Гласник општине Рибник“, број 03/14),
члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 121/12, 52/14 и 103/15), члана 15.
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2017.
годину и Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Рибник“, број
8/10), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
300,50 КМ на име суфинансирања сусрета и дружења
возача бившег Шуматранспорта које се организује
у ресторану Три јелена а које се организује поводом
обиљежавања 15.јануара-дана возача.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити
на жиро рачун ресторана Три јелена број 562-0998071840459 код НЛБ банке ад по Фактури број 09/17.
Расходе по овом основу књижити на позицију
412999- остали непоменути расходи, потрошачка
јединица 00500120- начелник општине.

Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 1.140,00 КМ на име финансирања
набавке новогодишњих и божићних поклона (храна,
пакетићи, пиће) за шест вишечланих породица са
шесторо и више дјеце.

За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.

Члан 2.

Члан 4.

Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун добављача: Шиша доо жиро рачун број
562-099-0000350858 код НЛБ банке ад Бањалука по
Рачунима број 1 и 112, те Ресторан Три јелена на
жиро рачун број 562-099-8071840459 код НЛБ банке
ад по Фактурама број 10/17 и 11/17.
Расходе по овом основу књижити на позицију
416126- текуће помоћи породици популациона
политика, потрошачка јединица 00500301- Одјељење
за општу управу.

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

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: 01-532-66/17.
Дана: 02.02.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац, дипл.инж

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 55. статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 03/14),
члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 121/12, 52/14 и 103/15), Одлуке о
извршењу буџета општине Рибник за 2017.годину и
захтјева Одбора за организацију сусрета возача број
01-532-6/17, Начелник општине доноси:

Члан 3.

Број: 01- 532-6-1/17
Дана: 02.02.2017. год.

Начелник Општине
Раденко Бањац, дипл.инж

На основу члана 39. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
РС“, број 121/12, 52/14 и 103/15, на основу члана
55. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број 03/14), члана 12. Одлуке о
извршењу ребаланса буџета општине Рибник за
2016.годину („Службени гласник општине Рибник,“
број 01/17) и Приједлога за реалокацију средстава
Одјељења за финансије број 05-40-6/17 од 15.02.2017.
године, Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава
Члан 1.
Одобрава се реалокација
укупном износу 2.163 КМ.

средстава

у

Члан 2.
Реалокација у износу из члана 1. ове Одлуке
биће извршена између потрошачких јединица
00500120-Начелник општине и 00500100- Одјељење
за привреду у износу 457 КМ те између потрошачких
јединица 00500120-Начелник општине и 08150024ЈУ Средњошколски центар Лазар Ђукићу у износу

Март, 2017.

Број 3-2017, Страна 11

1.706 КМ а у складу са чланом 12. Одлуке о извршењу
ребаланса буџета општине Рибник за 2016.годину
(Службени гласник општине Рибник, број 01/17)
како слиједи:
1. Са потрошачке јединице 00500100Одјељење за привреду са позиције 414141Субвенције у области пољопривреде реалоцирати
износ 457 КМ на потрошачку јединицу 00500120Начелник општине на позицију 414149- Субвенције
за финансирање плата приправника.
2. Са потрошачке јединице 00500120Начелник општине са позиције 411221-расходи за
накнаде за топли оброк реалоцирати износ 1.000 КМ
и са позиције 411290-расходи за порезе и доприносе
на накнаде реалоцирати износ 706 КМ на потрошачку
јединицу 08150024-ЈУ СШЦ Лазар Ђукић на позицију
411211- расходи за накнаде за превоз запослених.
Члан 3.
За извршење Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 01-40-6-1/17.
Дана: 15.02.2017.год.

Начелник општине
Раденко Бањац, дипл.инж
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