СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 11/2017, Година XVIII, Датум: 13. новембар 2017. године

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

На основу члана 24. став 2. и члана 39. Закона
о локалној самоуправи
(„Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16
), члана 23. став 2. и члана 36. Статута
Општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” број 5/17), Скупштина
општине Рибник на XII редовној сједници
одржаној дана 08.11.2017. године, донијела
је :
ПРОГРАМ
РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У
ОПШТИНИ РИБНИК
ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНЕ

1.ПОЛАЗНЕ
ПРОГРАМА

ОСНОВЕ

ЗА

ИЗРАДУ

Програм развоја социјалне заштите у
општини Рибник је документ који има за
циљ обликовање и усмјеравање будућег
развоја социјалне заштите у општини
Рибник за период 2017-2021.
Социјална заштита је предходно била
усмјерена планским документом и то: „
Програм развоја социјалне заштите на
територији општине Рибник за период од
2011-2013. године.
Предходним
планским
документом
успостављени су добри правци развоја у
области социјалне заштите. Доношењем
новог планског документа, општина
Рибник настоји реализовати визију и
мисију и наставити позитиван тренд услуга
социјалног рада у заједници.
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
РИБНИК
Општина Рибник је смјештена у
југозападном дијелу Републике Српске,
заузимајући простор између 450º 15’ и
440º 37’ 30” сјеверне географске ширине,
те између 160º 37’ 30” и 160º 50’ источне

географске дужине, на лијевој обали ријеке
		
Рибник. Површина територије општине
Рибник је 496 км². На истоку се граничи
са подручјем општина Мркоњић Град и
Бања Лука, са сјевера са општином Кључ у
Федерацији Босне и Херцеговине, на западу
са општинама Источни Дрвар и Дринић Петровац и са југа и југозапада општином
Гламоч, која се налази у ФБиХ. У погледу
регионалне припадности, општина Рибник
улази у састав мезорегионалног центра
Бања Лука, односно субрегије Мркоњић
Град. Подручје општине Рибник припада
групи граничних и рубних општина тог
дијела.
У географском погледу, главни печат
овом крају дају планине Динарског појаса
са израженом планинском климом и долине
ријека Сана и Рибник, у којима влада
умјерено - континентална клима.
3. ПРЕСЈЕК СОЦИЈАЛНОГ СТАЊА У
ОПШТИНИ РИБНИК
Пресјек социјалног стања дат је кроз
кратки приказ становништва, запослености
и запошљавања, положаја пензионера,
стања здравства и кориштење права из
социјалне заштите.
3.1.Становништво
Општина
Рибник
према
прелиминарним
резултатима
пописа
становништва, домаћинстава и станова у
БиХ 2013. године има 5.851 становника,
од чега на мушку популацију отпада
2.900 становника или 49,56%, а на женску
2.951 становник или 50,44%). На подручју
општине Рибник, пописом 2013. године
пописано је 2.252 домаћинства и 3.415
станова.
Густина насељености општине износи
11,79 становника по једном квадратном
колиметру, што говори о веома разуђеној и
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ријетко насељеној општини.
Становништво је распоређено у пет Мјесних
заједница, и то: МЗ Рибник, МЗ Превија,
МЗ Врбљани, МЗ Ситница и МЗ Црквина,
које заједно чине 24 насељена мјеста.
3.2.Запосленост и запошљавање
На
евиденцији
Завода
за
запошљавање са 31.12.2016. године било
је 936 незапослених лица, од тога 687
мушкараца и 249 жена.
Табела1. Приказ незапослених према
стручној спреми (на 31.12.2016.године)
УКУПНО

936

Ниво стручне спрема
Безшколе
Неквалификовани
Полуквалификовани - НСС
Квалификовани
Техничари ССС
ВКВ специјалисти
Виша стручна спрема
ВСС 180
ВСС 240

76
271
7
302
235
4
3
9
29

3.3. Образовање
На подручју општине Рибник
организовано је основно и средњошколско
образовање, а високошколско образовање
студената се обавља на високошколским
установама у Републици Српској и шире.
Предшколско образовање је организовано у
смислу вишегодишњег образовања дјеце у
тромјесечном припремању (период од марта
до јуна мјесеца) дјеце за полазак у школу.
Основно образовање на подручју
општине Рибник организовано је кроз
рад три матичне основне школе са седам
подручних школа, и то:
-ОШ „Десанка Мачкић“ Рибник, са четири
подручне школе,
-ОШ „Никола Мачкић“ Превија,
-ОШ „Петар Кочић“ Ситница са једном
подручном школом.
Укупан број ученика у школској 2016/2017.
година је 630, а приказ броја ученика и
наставног особља од 2010. године дат је у
сљедећој табели.
Табела 1.1.- Кретање броја ученика од 2010.
до 2016. године (Извор: РЗС РС)

Школска година

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Број ученика
Укупно

741
733
704
665
658
651
630

Број наставног особља

Првачића

37
49
47
41

70		
78		
76		
75
75

Из приказаног укупног броја ученика у
основним школама на подручју општине
Рибник уочава се, на годишњем нивоу благи
тренд пада броја ученика. Посматрано у
приказаном временском интервалу од 2010.
до 2016. године број ученика је смањен за
15%.
3.4. Здравство
На подручју општине Рибник
здравствена заштита је организована на
примарном ниову, а носилац организације
здравствене заштите су пословница Фонда
Здравственог осигурања Рибник и Дом
здравља Рибник.
Примарни ниво здравствене заштите
организован је кроз модел породичне
медицине.
Породична медицина је организована
кроз рад Амбуланти породичне медицине,
односно Тимова породичне медицине, који
своје активности спроводе кроз теренске
амбуланте у Ситници, Превији, Доњим и
Горњим Врбљанима.
Поред ових редовних услуга, у Дому здравља
се налази и стоматолошка амбуланта.
Такође,
путем
ангажовања
љекара
специјалиста из других медицинских
установа, у Дому здравља су организоване и
различите специјалистичке услуге.
На подручју општине Рибник,
послује и једна приватна стоматолошка
амбуланта у Заблећу.
3.5. Социјална и дјечија заштита
У Одјељењу за општу управу
општинске управе Рибник обављају се
послови из области социјалне и дјечије
заштите.
У наредним табелам приказани су
број корисника обухваћен активним мјерама
социјалне заштите по категоријама помоћи
и полној структури и укупно издвојена
средства за социјалну заштиту у посљедње
три године.
Табела 2. Број корисника према категоријама
помоћи у 2016. години

Новембар, 2017.
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Категорија помоћи

Број корисника

Укупно Женe Мушкарци

Право на додатак за помоћ
и његу другог лица
228
Право на новчану помоћ
39
Смјештај у установу
14
Право на једнократну новчану
помоћ за лица која се налазе у
стању социјалне потребе
211

Укупно

492

119
25
4

109
14
10

58

53

206

286

2014 Буџет

општине
МЗСЗ РС
Укупно
2015 Буџет
општине
МЗСЗ РС
Укупно
2016 Буџет
општине
МЗСЗ РС
Укупно
2017 Буџет
општине
МЗСЗ РС
Укупно

Поред основних права ( Табела 3.) која
су прописана Законом о социјалној заштити
али и актима општине Рибник, Одјељење за
општу управу користи и проширена права
прописана Законом о социјалној заштити и
актима општине Рибник и то:
1.
Плаћање трошкова сахране
2.
Корпе намирница за социјално
угрожене
3.
Комунална потрошња
4.
Љекарске комисије
5.
Ђачке карте
6.
Стамбено збрињавање социјално
угрожених лица.
Када је у питању дјечија заштита права из
Закона о дјечијој заштити су: Додатак на
дјецу, Накнада плате породиљама из радног
односа, Матерински додатак и помоћ за
опрему новорођенчади.
3.6. Визија социјалне заштите у општини
Рибник

УКУПНО

Право на једнократну новчану помоћ за лица која се

Смјештај у установу

Право на новчану помоћ

Право на додатак за помоћ и његу другог лица

Извор средстава по годинама

Категорија социјалних давања

Табела 3. Приказ издвајања средстава за
финансирање социјалне заштите ( у КМ )

Из приказане табеле се види константан
тренд раста издвајања средстава за
Социјалну заштиту, и то највише у дијелу
који се односи на туђу његу и помоћ.

102.000 39.000 75.000 30.000 246.000
98.532 36.000		
134.532
200.532 75.000 75.000 30.000 380.532
132.000 39.000 90.000 25.000 286.000
132.000 39.000
171.000
264.000 78.000 90.000 25.000 457.000
138.000 52.000 90.000 25.000 305.000
138.000 52.000
190.000
264.000 104.000 90.000 25.000 495.000

Наставити развој и афирмацију
одрживог система социјалне заштите
у општини Рибник, и тиме утицати на
побољшање статуса социјално угрожених
лица, социјално искључених, и лица у
стању социјалне потребе.
Визија
је
остварива
потпуном
имплементацијом
законских
прописа
примарно актуелног Закона о социјалној
заштити ( Службени гласник Републике
Српске, број: 37/12 ), који уређује област
социјалне заштите уз максимално учешће
стручних институција локалне заједнице и
других институција и удружења.
3.7. Мисија социјалне заштите у
општини Рибник
Поред
редовног обезбјеђивања
утврђених права у области
социјалне
заштите, за сваку годину благовремено
припремити и предложити конкретне
програме и моделе социјалне заштите,
прилагођене стварним потребама социјално
угрожених грађана, али и реалним
могућностима општинског буџета.
3.8.Посебно рањиве групе грађана
( Приоритетне групе грађана )
На основу резултата предходних
истраживања социјалних потреба грађана
и расположивих могућности
система
социјалне заштите на подручју општине
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Pибник , Програм развоја социјалне заштите
2017-2021. дефинише следеће приоритетне
групе грађана:
1.Дјеца и млади:
- без родитељског старања,
- са сметњама у развоју,
-чији је развој ометен породичним
приликама,
- жртве насиља,
- жртве трговине дјецом,
- са друштвено неприхватљивим понашањем,
- којима је због посебних околности потребна
социјална заштита.
2.Пунољетна лица:
- са инвалидитетом,
- старији без породичног старања,
- са друштвено негативним понашањем,
- жртве насиља у породици,
- жртве трговине људима,
-којима је због посебних околности потребна
социјална заштита.
3.Једнородитељске породице,
4.Вишечлане породице,
5.Социјално угрожено становништво са
руралног подручја општине.
4.ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
-Израда
стратегије
за
побољшање
статуса социјално угрожених категорија
становништва;
-Побољшање
квалитета
породичног
функционисања са акцентом на посебно
рањиве приоритетне групе грађана,
-Јачање капацитета пружалаца услуга
социјалне заштите у општини кроз развој
Програма социјалне заштите.
4.1.ЦИЉ број 1.
Израда Стратегије за побољшање
статуса социјално угрожених категорија
становништва;
Анализирајући различита документа
из области социјалне политике из ближег
али и ширег окружења, уочава се појава
„нове категорије социјално искључених“,
који нису препознати и јасно дефинисани
постојећим законским оквирима.
Ријеч је о радно способном становништву
које због различитих друштвено- економских
или политичких утицаја у процесу којег
називамо рецесија, транзиција, свјетска
економска криза и сл., је ушло у систем
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социјалне заштите, а које није у могућности
да преузме одговорност за санирање
насталих социјално заштитних потреба и
проблема.
Документ „Стратегија развоја социјалне
политике и социјалне заштите општине
Рибник „ мора укључити и друге актере
социјалне политике. Социјална сигурност
грађана , поред социјалне заштите
подразумјева примарно јачање система
запошљавања, заштите здравља, право
на образовање, али и право на свеукупан
друштвени живот.
Израдом овог документа до краја
2021. године осигураће се могућност
адекватнијег
сагледавања
социјалних
потреба становника општине Рибник, као
и ефикасније и рационалније креирање
различитих програма и мјера подршке.
4.2.ЦИЉ број 2.
Побољшање квалитета породичног
функционисања са акцентом на посебно
рањиве групе грађана;
4.2.1.Дјеца и Млади
-Унапређење социјалне заштите дјеце и
младих без родитељског старања кроз систем
организованих и континуираних програма
помоћи и подршке у локалној заједници
( подршка програмима осамостаљивања
након завршеног школовања)
-Обезбјеђење
континуираног
и
интерактивног система заштите дјеце и
младих од занемаривања, злостављања
и злоупотреба у складу са начелима
Конвенције о дјечјим правима и важећим
домаћим Законима.
-Превенција друштвено неприхватљивог
понашања дјеце и младих и успостављање
интерактивног система подршке.
-Унапређење положаја и друштвених
постигнућа дјеце са сметњама у развоју
и изједначавање могућности за њихово
равноправно учешће
-Припрема младих за брак и одговорно
родитељство.
4.2.2.Старија лица
(материјално угрожена, са хроничним
болестима, инвалидитетом, жртве насиља
или занемарена )
-Побољшање положаја посебно осјетљивих
група старих, без породичног старања, а
који живе у свом природном окружењу (
помоћ у кући );
-Истраживање потреба старих у заједници

Новембар, 2017.

4.2.3.Особе са инвалидитетом
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Табела 4.План активности за период 20172021.

-Побољшање квалитета живота лица са
инвалидитетом развојом проширених права
( персонална асистенција, дневни центри и
сл. );
-Изједначавање могућности за школовање
и оспособљавање (стипендирање ученика
и студената, персонални асистенти у
настави, имплементација нових законских
и подзаконских аката који уређују област
ОСИ ).
4.2.4.Радно способна лица у стању
социјалне потребе
-Ова група корисника захтјева посебну
друштвену бригу, јер постоје реални ризици
због дуготрајне незапослености, за појаву
различитих социјопатолошких појава у
породици.
-Укључивање мреже актера за запошљавање:
Завод за сапошљавање- филијала Рибник,
Привредна комора и сл.
-Ово истовремено захтјева добро познавање
ресурса и могућности локанле заједнице,
те у складу са тим непходно је истражити
потребе и могућности запошљавања уз
дефинисање приоритетних лица и породица
за запошљавање.
4.2.5.Једнородитељске породице
-Унапређење социјалног и економског
статуса једнородитељских породица у
локалној заједници;
-Покретање иницијативе за усклађивање
законодавства, које је у функцији системских
рјешења за дјецу из једнородитељских
породица.
4.2.6.Вишечлане породице
-Унапређење социјалног и економског
статуса
вишечланих
породица
кроз
различите облике субвенција ( подршка
школовању, субвенција за комуналне услуге,
једнократне новчане помоћи и стамбено
збрињавање.
4.2.7.Породице изложене
психопатолошким облицима понашања
-Развијање превентивних програма у циљу
смањења појаве насиља, алкохолизма,
просјачења и малољетничке деликвенције.

5.АНАЛИЗА БУЏЕТСКОГ УЛАГАЊА
У СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Општина Рибник, осим средстава за
социјалну заштиту која се реализују преко
Одјељења за општу управу, сваке године
планира и додатна средства преко Одјељења
за друшвене дјелатности- средства из буџета
намјењена за популациону политику, и то:
1.Једнократна новчана помоћ
незапосленим породиљама за прво и друго
дијете у вриједности од 500 КМ;
2.Једнократна новчана помоћ за
запослене породиље за прво и друго дијете
у вриједности од 200 КМ;
3.Једнократна новчана помоћ
породиљама за треће и свако наредно рођено
дијете у вриједности од 500 КМ;
4.Једнократна новчана помоћ за
покушај вантјелесне оплодње у вриједности
од 2.500 KM;
5.Једнократна новчана помоћ
породици са троје и више дјеце(у даљем
тексту: вишечлане породице) у вриједности
до 200 КМ.
6.ЗАКЉУЧАК
Укупне
промјене
друштвеног
и привредног система вриједности и
неповољна демографска кретања, као и
посљедице протеклих ратних дешавања на
овим просторима, довела су до нарушене
социјалне равнотеже нашег друштва.
Посљедице тих негативних кретања
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су
пораст
социјалног раслојавања и
повећане угрожености дјеце, немоћних и
старијих лица а усљед смањене могућности
породице и друштва да оствари своју
заштитну улогу.
Основни циљ новог приступа
социјалној политици јесте ефикасан систем
социјалних трансфера и задовољавања
основних потреба грађана који су у функцији
заштите људских права.
Циљ овог програма је развијање
интегралне социјалне заштите Општине
у којој социјални актери на ефикасан
начин користе постојеће и развијају нове
ресурсе путем доступних, квалитетних
и разноврсних услуга, а ради очувања и
побољшања квалитета живота рањивих и
маргинализованих појединаца и група,те
оспособљавања за продуктиван живот у
заједници.
Број: 02-521- 17-1 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 32. Закона о концесијама
(“Службени гласник Републике Српске“,
број 59/13), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број 5/17) Скупштина
општине Рибник, на XII редовној сједници
одржаној дана 08.11.2017. године донијела
је:
ПРОГРАМ
утрошка средстава од концесионих
накнада на подручју општине
Рибник за 2017. годину
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се извори,
висина и начин утрошка средстава
остварених концесионим накнадама на
подручју општине Рибник у 2017.год.
Члан 2.
Средства остварена концесионим
накнадама уплаћују се на рачун јавних
прихода и дијеле се између Буџета
Републике и Општине у сразмјери 20%
: 80%.
Члан 3.
Буџетом општине Рибник за 2017. год. од
концесионих накнада планирано је 5.000
КМ. Неутрошена средства за концесионе
накнаде из ранијег периода износе
15.562,19KM.

Члан 4.
Укупно расположива средства из
члана 3. овог Програма у износу од 20.562,19
КМ биће утрошена на сљедећи начин:
-Изградња
и
реконструкција
инфраструктурних објеката (локални путеви,
улице, водоводи и канализације) и нових
привредних капацитета који су у функцији
привредног развоја и запошљавања
................................................... 18.562,19КМ
-Заштита животне средине
......................................................2.000,00 КМ
Члан 5.
Капитална улагања из члана 4. овог
Програма подразумијевају и везане пратеће
трошкове (пројектовање, прописане таксе,
надзор, техничке прегледе и слично).
Члан 6.
Распоред средстава из члана 4. није
коначан и могућа је прерасподјела између
позиција током године у зависности од
исказаних потреба и прилива средстава у
буџет, о чему ће Скупштина општине бити
упозната кроз информацију о утрошку ових
средстава.
Члан 7.
За намјенско трошење средстава
одговоран је Начелник општине.
Члан 8.
Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од дана доношења и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Рибник.“
Број: 02-337- 12-1 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

Новембар, 2017.
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На основу члана 348. став 4. Закона о
стварним правима (“Службени гласник
РС” бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана
39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр.
97/16) и члана 36. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник бр.
5/17) Скупштина општине Рибник на XII
(дванаестој) редовној сједници одржаној
08.11.2017.године је донијела:
ОДЛУКУ
о замјени непокретности
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена
непокретности између Општине Рибник са
једне стране и Мачкић (Недељка) Зорице из
Ситнице са друге стране тако да :
Општина Рибник даје у замјену
Мачкић Зорици непокретности означене
као:
к.ч. 26/19 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700 м2,
к.ч. 26/20 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
к.ч. 26/22 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
к.ч. 26/23 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
к.ч. 26/24 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
к.ч. 26/25 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
к.ч. 26/26 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
к.ч. 26/27 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
к.ч. 26/28 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
к.ч. 26/29 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
к.ч. 26/30 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
к.ч. 26/31 пашњак 4. класе звани “Преседо”
у површини од 700м2,
све уписане у Посједовни Лист бр. 89/2,
КО Ратково Доње у власништву општине
Рибник са дијелом 1/1.
Мачкић Зорица
даје у замјену
Општини Рибник непокретности означене
као :
к.ч. 2/8-2 њива 6. класе звана “Крагујевац”
у површини од 1950 м2,
к.ч. 2/15-2 ливада 5. класе звана “Крагујевац”
у површини од 1800 м2 ,
к.ч. 6/163-2 њива 5. класе звана “Разбојна”
у површини од 550 м2 ,
к.ч. 6/171-2 њива 5. класе звана “Разбојна”
у површини од 1600 м2,
к.ч. 6/194 њива 5. класе звана “До” у
површини од 2670 м2

све уписане у Посједовни Лист бр. 169/1
КО Драгорај, у власништву Мачкић Зорице
са дијелом 1/1 .
Члан 2.
Тржишна вриједност непокретности
у власништву Општине Рибник је 0,70 КМ/
м2 што за површину од 8400 м2 укупно
износи 5880 КМ.
Тржишна вриједност непокретности
у власништву Мачкић Зорице износи 0,80
КМ/м2 што за површину од 8570 м2 укупно
износи 6856 КМ.
На име разлике у вриједности
непокретности које су предмет замјене,
уговорне стране немају међусобних
потраживања.
Члан 3.
О замјени непокретности из члана
1. одлуке сачиниће се уговор, којим ће
се регулисати међусобна права и обавезе
уговорних страна.
Трошкове нотарске обраде Уговора
као и друге потребне трошкове сноси
Мачкић Зорица.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине
Рибник да са Мачкић Зорицом закључи
Уговор о замјени непокретности из члана
1. ове Одлуке, а по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске,
сједиште замјеника Бања Лука.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Рибник.”
Број: 02-447- 3-9 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић
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На основу члана 36. Статута
						
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 5/17) и члана 134.
Пословника о раду Скупштине општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.7/17), Скупштина општине
Рибник је, након разматрања Информацијe о
раду ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Рибник
у школској 2016/2017. години и о почетку
наставе у школској 2017/2018. години, на
XII редовној сједници одржаној 08.11.2017.
године донијела сљедећи:

На основу члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 5/17) и члана 134. Пословника
о раду Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“
бр.7/17), Скупштина општине Рибник је,
након разматрања Информације о раду ЈУ
ОШ ”Петар Кочић” Ситница у школској
2016/2017. години и о почетку наставе у
школској 2017/2018. години, на XII редовној
сједници одржаној 08.11.2017. године
донијеласљедећи:

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1.Скупштина општине Рибник се
упознала са Информацијом о раду ЈУ ОШ
“Десанка Максимовић” Рибник у школској
2016/2017. години и о почетку наставе у
школској 2017/2018. години.

1.Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о раду ЈУ ОШ ”Петар
Кочић” Ситница у школској 2016/2017.
години и о почетку наставе у школској
2017/2018.години.

2.Скупштина
општине
Рибник
сугерише
руководству
школе
да
континуирано прати број ученика који ће
у наредним годинама бити уписани у ову
васпитно-образовну установу како би, у
циљу несметаног и адекватног одвијања
наставног процеса, могли планирати
довољан број извршилаца, а самим тим
смањити све већу појаву технолошког вишка
запосленог наставног кадра.

2.Скупштина општине Рибник констатује
да је Информација о раду ЈУ ОШ „Петар
Кочић“ Ситница непотпуна и тражи од
руководства да изврши допуну Информације
о раду извјештајем о раду школског одбора
за 2016/17.годину (састав школског одбора,
записнике са одржаних састанака) као и
информацијом о финансијско-материјалном
пословању за исти период.

3.Скупштина
општине
Рибник
предлаже руководству школе да се додатно
ангажује како би се што прије кренуло
са реализацијом одобреног Пројекта
енергетске ефикасности, а све у сврху
стварања нормалних и адекватних услова
рада.
4. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 02-610- 11-10 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

3.Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 02-610- 11-09 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 5/17) и члана 134.
Пословника о раду Скупштине општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.7/17), Скупштина општине
Рибник је, након разматрања Информације
о раду ЈУ ОШ ”Никола Мачкић” Превија
у школској 2016/2017. години и о почетку
наставе у школској 2017/2018. години, на
XII редовној сједници одржаној 08.11.2017.
године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се
упознала са Информацијом о раду ЈУ ОШ
”Никола Мачкић” Превија у школској
2016/2017. години и о почетку наставе у
школској 2017/2018. години.
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2. Скупштина општине Рибник сугерише
руководству школе да континуирано прати
број ученика који ће у наредним годинама
бити уписани у ову васпитно-образовну
установу како би, у циљу несметаног и
адекватног одвијања наставног процеса
могли планирати довољан број извршилаца,
а самим тим смањити све већу појаву
технолошког вишка запосленог наставног
кадра.
3.Скупштина
општине
Рибник
предлаже руководству школе да што прије
изнађе рјешење за заједничко одвијање
наставног процеса за све ученике у истој
смјени.
4.Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 02-610- 11-8 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 5/17) и члана 134. Пословника
о раду Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“
бр.7/17), Скупштина општине Рибник је,
након разматрања Информације о раду ЈУ
СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник у школској
2016/2017. години и о почетку наставе у
школској 2017/2018. години, на XII редовној
сједници одржаној 08.11.2017. године
донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се
упознала са Информацијом о раду ЈУ
СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник у школској
2016/2017. години и о почетку наставе у
школској 2017/2018. години.
2.Скупштина
општине
Рибник
сугерише
руководству
школе
да
континуирано прати број ученика који
ће у наредним годинама бити уписани
у школу како би, у циљу несметаног и
адекватног одвијања наставног процеса,
могли планирати довољан број извршилаца,
а самим тим смањити све већу појаву
технолошког вишка запосленог наставног
кадра.
3.Скупштина
општине
Рибник
се ограђује од дешавања и скривања
информација у ЈУ СШЦ “Лазар Ђукић”,
а у вези иницијативе Републичког

Педагошког завода за разрјешење директора
средњошколског центра бр.07/2.01/01-614348/17 од 22.08.2017.године и подржава
иницијативу Републичког педагошког завода
да се у школи успостави правилан и законит
рад који је превасходно у интерсу ученика,
запослених и локалне заједнице.
4.Скупштина
општине
Рибник
тражи од руководства да предузме све
неопходне мјере и активности како би се
стање у школи нормализовало и ученицима
омогућило несметано похађање наставе у
циљу постизања што вишег нивоа знања.
5.Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 02-611- 5-3 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“
бр. 97/16), члана 36. Статута општине
(“Службени гласник општине Рибник”
бр.5/17), члана 134. Пословника о раду
Скупштине општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 7/17), а
у вези члана 17. Статута КП “Рибник”
а.д. Скупштина општине Рибник, на XII
редовној сједници одржаној 08.11.2017.
године доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Даје се сагласност на Рјешење
Начелника општине о именовању Надзорног
одбора Комуналног предузећа” Рибник” а.д.
Рибник бр. 01-370-25-9/17 од 26.10.2017.
године.
2.Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Рибник.”
Број: 02-370- 25-1 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић
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На основу члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 5/17) и члана 134. Пословника
о раду Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“
бр.7/17), Скупштина општине Рибник је,
након разматрања Информације о стању
у путничком саобраћају и такси превозу
на подручју општине Рибник за 2016.
годину, на XII редовној сједници одржаној
08.11.2017. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се
упознала са Информацијом о стању у
путничком саобраћају и такси превозу на
подручју општине Рибник за 2016. годину.
2.Скупштина
општине
Рибник
подржава организовање редовног превоза
путника и ђака на подручју општине
Рибник, те обавезује Начелника општине и
надлежно одјељење да у складу са Законом
и Правилником изврше усклађивање и
регистрацију редова вожње, који ће бити
у примјени од 01. јануара 2018. године на
подручју општине Рибник.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Рибник”.
Број: 02-345- 89-1 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 134. став 2. тачка
4.Закона о основном
образовању и
васпитању („Службени гласник Републике
Српске“, број 44/17), члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени
гласник Републике Српске“,број 7/09, 37/09
и 65/13) и члана 36.Статута општине Рибник
(„Службени гласник Општине Рибник“,
број 5/17) Скупштина општине Рибник на
XII редовној сједници одржаној 08.11.2017.
године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “ Никола Мачкић”
Превија
1.БАЈИЋ (Неђељка) ОСТОЈА из
Рибника, бира се за члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Никола Мачкић”
Превија у име Општине Рибник.
2.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:
ЈУ Основна школа “Никола Мачкић”
Превија се обратила Скупштини општине
Рибник са иницијативом да се испред
Општине Рибник, изврши избор једног
члана школског одбора ове установе, јер
тренутном сазиву школског одбора истиче
мандат.
Имајући у виду напријед наведено,
Комисија за избор и именовање је утврдила
приједлог рјешења као у дипозитиву и
предложила Скупштини општине доношење
истог.
Чланом 134. став 2. тачка 4.Закона
о основном
образовању и васпитању
(„Службени
гласник
РС“
бр.44/17),
прописано је да школски одбор има седам
чланова које за јавне школе у име оснивача
именује Министарство од којих једног
члана на приједлог јединице локалне
самоуправе, 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: 02-111- 18-1 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС”
бр. 68/07,109/12 и 44/16), члана 73. став 2.
Закона о здравственој заштити (“Службени
гласник РС” бр. 106/09 и 44/15) и члана
36. Статута општине Рибник (“Службени
гласник
општине
Рибник”
бр.5/17)
Скупштина општине Рибник на XII редовној
сједници одржаној дана 08.11.2017.године
је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. директора
ЈУ Дом здравља “Рибник ”
1. НИКОЛА ЈАНКОВИЋ, дипл.правник

Новембар, 2017.
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из Рибника, разрјешава се дужности в.д.
директора ЈУ Дом здравља “Рибник”, због
окончања поступка јавне конкуренције за
избор директора установе.
2. 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 СО Рибник бр.02-509-2/17 од 30.06.2017. год. за вршиоце
дужности чланова Управног одбора ЈУ Дом
здравља “Рибник” именовани су Бранислав
Лолић, Бранка Врачар и Санела Лучар и то
до окончања поступка јавне конкуренције за
избор чланова управног одбора установе у
складу са Законом.
Обзиром да је окончан поступак
јавне конкуренције за избор чланова
Управног одбора ЈУ Дом здравља “Рибник”
стекли су се услови за коначно именовање
чланова управног одбора, а самим тим и за
разрјешење вршиоца дужности Управног
одбора ове јавне установе.
Имајући у виду напријед наведено,
Начелник општине је утврдио приједлог
рјешења као у дипозитиву и предложио
скупштини доношење истог.
Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр.
68/07; 109/12, 44/16) прописано је да чланове
управног одбора установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује и разрјешава скупштина општине на
приједлог начелника што прописује и члан
73. став 2. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС” бр. 106/09, 44/15),
па је примјеном
наведених законских
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: 02-111- 17-1 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 12. Закона
о
министарским,
владиним и
другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС”, бр.41/03), члана
18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник РС”, бр. 68/07,109/12
и 44/16), члана 73. став 2.Закона о
здравственој заштити (“Службени гласник
РС”, бр. 106/09 и 44/15) и члана 36. Статута
општине Рибник, (“Службени гласник
општине Рибник” бр.5/17), а уз предходно
прибављену сагласност Министра здравља
и социјалне заштите РС бр.11/04-111-72/17
од 31.10.2017. године, Скупштина општине
Рибник је на XII редовној сједници одржаној
дана 08.11.2017.год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора
ЈУ Дом здравља “ Рибник ”
1.НИКОЛА ЈАНКОВИЋ, дипл.
правник из Рибника, именује се за директора
ЈУ Дом здравља “Рибник” на мандатни
период од 4 године.
2. 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:
Скупштина општине Рибник је
на 11.сједници одржаној дана 15.09.2017.
године донијела Одлуку о утврђивању
критерија и расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање директора и чланова
Управног одбора ЈУ Дом здравља “Рибник”.
Комисија за избор директора и
чланова Управног одбора ЈУ Дом здравља
“Рибник” именована Рјешењем бр.02-11115/17 од 15.09.2017.год. је провела поступак
избора у складу са Законом, утврдила
ранг листу кандидата за именовање на
дужност директора установе на којој је
једини и прворангирани кандидат Никола
Јанковић, дипл.правник из Рибника, те исту
доставила Комисији за избор и именовање,
која је Скупштини општине предложила
доношење рјешења као у диспозитиву.
Чланом 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник РС” бр.41/03),
прописан је поступак коначног именовања,
док је чланом 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС”
бр. 68/07; 109/12, 44/16) прописано да
директора установе именује и разрјешава
оснивач на период од 4 године уз предходно
споведен поступак јавне конкуренције,
што прописује и члан 73. став 2. Закона о
здравственој заштити (“Службени гласник
РС” бр. 106/09, 44/15), па је примјеном
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наведених законских 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: 02-111- 16-3 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 16. став 6. Закона
о систему јавних служби (“Службени
гласник РС” бр. 68/07; 109/12; 44/16), члана
73. став 2. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС” бр. 106/09; 44/15)
и члана 36. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр.
5/17), Скупштина општине Рибник је, на XII
редовној сједници одржаној 08.11.2017. год.
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. чланова Управног
одбора
ЈУ Дом здравља “Рибник” Рибник
1.Вршиоци дужности чланова Управног
одбора ЈУ Дом здравља “ Рибник”
1) др. Бранислав Лолић,
2) Санела Лучар, дипл.економиста и
3) Бранка Врачар, дипл.економиста
разрјешавају се дужности због окончања
поступка јавне конкуренције за избор
чланова управног одбора установе.
2.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 СО Рибник бр.02-50-92/17 од 30.06.2017. год. за вршиоце дужности
чланова Управног одбора ЈУ Дом здравља
“Рибник” именовани су Бранислав Лолић,
Бранка Врачар и Санела Лучар и то до
окончања поступка јавне конкуренције за
избор чланова управног одбора установе у
складу са Законом.
Обзиром да је окончан поступак
јавне конкуренције за избор чланова
Управног одбора ЈУ Дом здравља “Рибник”
стекли су се услови за коначно именовање
чланова управног одбора, а самим тим и за
разрјешење вршиоца дужности Управног
одбора ове јавне установе.

Имајући у виду напријед наведено,
Начелник општине је утврдио приједлог
рјешења као у дипозитиву и предложио
скупштини доношење истог.
Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр.
68/07; 109/12, 44/16) прописано је да чланове
управног одбора установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује и разрјешава скупштина општине на
приједлог начелника што прописује и члан
73. став 2. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС” бр. 106/09, 44/15),
па је примјеном наведених законских
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: 02-111- 16-2 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник РС” бр.41/03),
члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07,
109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о
здравственој заштити (“Службени гласник
РС” бр. 106/09 и 44/15) и члана 36. Статута
општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 5/17), Скупштина
општине Рибник је на XII редовној сједници
одржаној 08.11.2017. год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
ЈУ Дом здравља “ Рибник” Рибник
1. За чланове Управног одбора ЈУ
Дом здравља “Рибник” Рибник, на мандатни
период од 4 године именују се:
1) др. Бранислав Лолић,
2) Санела Лучар, дипл.економиста и
3)Бранка Врачар, дипл. економиста.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном
гласнику општине Рибник.”

Новембар, 2017.
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О б р а з л о ж е њ е:

Члан 1.

Скупштина општине Рибник је на 11.
сједници одржаној дана 15.09.2017. године
донијела Одлуку о утврђивању критерија
и расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора и чланова Управног
одбора ЈУ Дом здравља “Рибник”.
Комисија за избор директора и
чланова Управног одбора ЈУ Дом здравља
“Рибник” именована Рјешењем бр. 02-11115/17 од 15.09.2017. је провела поступак
избора у складу са Законом,утврдила ранг
листу кандидата за именовање на дужност
члана Управног одбора установе и исту
доставила Начелнику општине који је
предложио Скупштини општине Рибник
доношење рјешења као у диспозитиву.
Чланом 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник РС” бр.41/03),
прописан је поступак коначног именовања,
док је чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС”
бр. 68/07; 109/12) прописано да чланове
управног одбора установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује скупштина општине на приједлог
начелника, након спроведеног поступка
јавне конкуренције што прописује и члан
73. став 2.Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС” бр. 106/09, 44/15).
Примјеном горе наведених законских
одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Бања
Луци у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.

У Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста
општинске
управе
општине
Рибник,(„Службени
гласник
општине
Рибник“ број 6/17) у члану 26. који се
односи на систематизацију радних мјеста
код Одјељења за финансије и развој тачка
3.4. и тачка 3.5. мијењају се у дијелу који се
односи на категорију и звање, тако да гласи:
„VII категорија, првог звања“.

Број: 02-111- 16-1 /17
Датум: 08.11.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 59. став 1. тачка 8.
и члана 60. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), и члана 66. став . тачка 8. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ број 5/17) Начелник
општине доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста
општинске управе општине Рибник

Члан 2.
У члану 26. Правилника, који се
односи на систематизацију радних мјеста у
Кабинету Начелника, тачка 5.3. мијења се у
дијелу који се односи на категорију и звање
и треба да гласи: “VII категоријa, првог
звања.“
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 01-02- 12 /17
Начелник општине
Датум: 03.11.2017. год.
Раденко Бањац

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи (2Службени гласник
РС“ бр.97/16) и члана 66. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ број 05/17 ), Начелник општине
доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника
о утрошку средстава за популациону
политику Општине Рибник
						
						
Члан 1.
У Правилнику о утрошку средстава
за популациону политику општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“
бр.8/17) у члану 2. став 5. се мијења и гласи:
„Једнократну новчану помоћ породици
са четворо и више дјеце ( у даљем тексту
вишечлане породице) у вриједности до 200
КМ.
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Члан 2.
У члану 18. након ријечи „општине“
брише се тачка и додају се ријечи „на
приједлог Комисије за додјелу једнократне
новчане помоћи за покушај вантјелесне
оплодње коју формира Начелник општине.
Комисија је дужна да изврши преглед
документације,
направи
ранг
листу
кандидата и Начелнику општине да
приједлог за додјелу средстава.“
						
Члан 3.
Након члана 18. у поднаслову
који гласи „Посебни услови за додјелу
једнократне новчане помоћи породицама
са троје и више дјеце (вишечланим
породицама) у вриједности до 200 КМ,
након ријечи „породицама са“ брише се
ријеч „троје“ и ставља ријеч „четворо.“
		

Члан 4.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 66. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број 05/17), Одлуке
о извршењу буџета општине Рибник за
2017.годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 1/17), Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам
утрошак
новчаних
средстава у укупном износу 420,00 КМ са
позиције елементарне непогоде по Рачуну
број: 126/2017 од 25.09.2017.године на име
трошкова испоруке питке воде грађанима
општине Рибник.
Члан 2.

						
Члан 5.

Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити
К.П.“Рибник“ а.д. из Рибника на жирорачун број: 562-099-8109217954 код НЛБ
банке а.д. по Рачуну из члана 1. ове Одлуке.
Одобрена средства књижити на позицију
412999 – Остали непоменути расходи
заштита од елементарних непогода,
потрошачка јединица 00500120- Начелник
општине.

У члану 21. брише се став 2.

Члан 3.

						
Члан 6.

За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије и развој.

Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику општине Рибник.“

Члан 4.

У члану 19. након завршне ријечи у
реченици „дана“ брише се тачка и додају се
ријечи“ чија мјесечна примања нису већа од
100 КМ по члану породице.“

Број: 01-02- 9-1 /17
Начелник општине
Датум: 26.10.2017. год.
Раденко Бањац

Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 01-330-86-1 /17
Датум: 29.09.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац

Новембар, 2017.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 66. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број 05/17), Одлуке
о извршењу буџета општине Рибник за
2017.годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 1/17), Правилника о утрошку
средстава за подстицаје у пољопривреди
(“Службени гласник општине Рибник”,
број 9/17), а у вези са захтјевом Опште
пољопривредне задруге “РАТКОВО“ из
Бунареви бб, број: 01-330-41/17 од 26.07.2017.
године Начелник општине доноси:

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 66. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број 05/17), Одлуке
о извршењу буџета општине Рибник за
2017.годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 1/17), Правилника о утрошку
средстава за подстицаје у пољопривреди
(“Службени гласник општине Рибник” број
9/17) а у вези са захтјевом Пољопривредне
задруге “ГОРЊИ РИБНИК“ из Рибника бб,
број: 01-330-86/17 од 22.08.2017. године
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава

ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Члан 1.

Члан 1.

Одобравам утрошак новчаних
средстава ОПЗ „РАТКОВО“ у укупном
износу 1.500,00 КМ по Захтјеву број: 01-33041/17 од 26.07.2017.године на име подршке
и развоја пословних активности унутар
задружног сектора- Субвенција у области
пољопривреде.

Одобравам
утрошак
новчаних
средстава ПЗ „ГОРЊИ РИБНИК“ у укупном
износу 1.500,00 КМ по Захтјеву број: 01-33086/17 од 22.08.2017.године на име подршке
и развоја пословних активности унутар
задружног сектора- Субвенција у области
пољопривреде.

Члан 2.

Члан 2.

Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити
на жиро-рачун ОПЗ „РАТКОВО“ број: 555100-0006022116 код Нова банка а.д Бања
Лука.
Одобрена средства књижити на позицију 414141 – Субвенција у области пољопривреде,
потрошачка јединица 00500100- Одјељење
за привреду.

Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити
на жиро-рачун ПЗ „ГОРЊИ РИБНИК“ број:
562-099-0001121232 код НЛБ Развојне банка
а.д Бања Лука.
Одобрена средства књижити на позицију 414141 – Субвенција у области пољопривреде,
потрошачка јединица 00500100- Одјељење
за привреду.

Члан 3.

Члан 3.

За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије и развој.

За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије и развој.

Члан 4.

Члан 4.

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

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

Број: 01-330-41-1 /17
Датум: 29.09.2017. год.

Број: 01-330-86-1 /17
Датум: 29.09.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац

Начелник општине
Раденко Бањац
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 66. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број 05/17), Одлуке
о извршењу буџета општине Рибник за
2017.годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 1/17), Правилника о утрошку
средстава за подстицаје у пољопривреди
(“Службени гласник општине Рибник”, број
9/17) а у вези са захтјевом Пољопривредне
задруге “СИТНИЦА“ из Ситнице бб,
број: 01-532-580/17 од 13.09.2017. године
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам
утрошак
новчаних
средстава ПЗ „СИТНИЦА“ у укупном
износу 1.500,00 КМ по Захтјеву број: 01532-580/17 од 13.09.2017.године на име
подршке и развоја пословних активности
унутар задружног сектора- Субвенција у
области пољопривреде.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити
на жиро-рачун ПЗ „СИТНИЦА“ број: 562099-0001117449 код НЛБ Развојне банка а.д
Бања Лука.
Одобрена средства књижити на позицију 414141 – Субвенција у области пољопривреде,
потрошачка јединица 00500100- Одјељење
за привреду.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије и развој.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 01-532-580-1 /17
Датум: 29.09.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник РС” бр. 41/03),
члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
75/04, 78/11) чланова 15. 16. и 20. Статута
КП “Рибник” а.д. Рибник бр.01-02-8/11 од
08.08.2011. год. Начелник општине Рибник у
функцији Скупштине акционара Комуналног
предузећа “Рибник“ а.д. Рибник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора
КП „Рибник“ а.д. Рибник
1. За чланове Надзорног одбора
Комуналног предузећа „Рибник“ а.д. Рибник,
на мандатни период од 4 године, именују се:
1. Бувач Предраг,
2. Симић Зоран и
3. Савановић Драженка.
2. Чланови Надзорног одбора
имају права и дужности утврђене Законом и
Статутом КП “Рибник” а.д. Рибник.
3. Ово Рјешење ступа на снагу
даном добијања сагласности од Скупштине
општине Рибник , а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број: 01-370-25-9 /17
Начелник општине
Датум: 26.10.2017. год.
Раденко Бањац

Новембар, 2017.

Број 11-2017, Страна 17

САДРЖАЈ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста општинске
управе општине Рибник................................13

ПРОГРАМ развоја социјалне заштите у
општини Рибник за период 2017.-2021.
година ........................................................... 1
ПРОГРАМ
утрошка
средстава
од
концесионих накнада на подручју општине
Рибник за 2017. годину ..................................6

ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама
Правилника о утрошку средстава за
популациону политику Општине
Рибник............................................................13

ОДЛУКА о замјени непокретности између
Општине Рибник и Мачкић Зорице..............7

ОДЛУКА о утрошку средстава (са
позиције елементарне непогоде - у корист
К.П.“Рибник“ а.д. ).......................................14

ЗАКЉУЧАК поводом Информације о раду
ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Рибник у
школској 2016/2017. години и о почетку
наставе у школској 2017/2018. години...........8
ЗАКЉУЧАК поводом Информације о раду
ЈУ ОШ ”Петар Кочић” Ситница у школској
2016/2017. години и о почетку наставе у
школској 2017/2018. години...........................8
ЗАКЉУЧАК поводом Информације о раду
ЈУ ОШ ”Никола Мачкић” Превија у школској
2016/2017. години и о почетку наставе у
школској 2017/2018. години. .........................8
ЗАКЉУЧАК поводом Информације о раду
ЈУ СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник у школској
2016/2017. години и о почетку наставе у
школској 2017/2018. години...........................9
ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на
Рјешење о именовању Надзорног одбора
Комуналног предузећа” Рибник” а.д. Рибн
ик.......................................................................9
ЗАКЉУЧАК поводом Информације о стању
у путничком саобраћају и такси превозу
на подручју општине Рибник за 2016. годи
ну.....................................................................10
РЈЕШЕЊЕ о избору члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Никола Мачкић “ Преви
ја......................................................................10
РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу в.д. директора ЈУ
Дом здравља “Рибник”..................................10
РЈЕШЕЊЕ о именовању директора ЈУ “Дом
здравља Рибник”...........................................11
РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу в.д. чланoва
Управног одбора ЈУ Дом здравља “Рибник”
Рибник............................................................12
РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног
одбора ЈУ Дом здравља “Рибник”
Рибник............................................................12

ОДЛУКА о утрошку средстава ( у корист
ОПЗ Ратково)..................................................15
ОДЛУКА о утрошку средстава ( у корист ПЗ Ри
бник)................................................................15
ОДЛУКАоутрошку средстава(укорист ПЗ Си
тница)..............................................................16
РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног
одбора Комуналног предузећа “Рибник” а.д.
Рибник.............................................................16

