СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 1/2010, Година XI, Датум: Јануар 2010.
Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: soribnik@teol.net, www.opstinaribnik.org
На основу члана 30. и 34. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 101/04) и
члана 37. и 44. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 14/05), Скупштина
општине Рибник, на 15. редовној сједици одржаној
дана 03.02.2010.год. је донијела:
ОДЛУКУ
о именовању секретара СО
Члан 1.
За секретара Скупштине општине Рибник именује
се Горана Зељкић, дипломирани правник.
Члан 2.
Секретар Скупштине општине именује се на
вријеме трајања мандата Скупштине.
Члан 3.
Секретар Скупштине општине руководи стручном
службе Скупштине општине и обавља и друге послове
у складу са Законом, Статутом и Пословником о раду
Скупштине општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
							
Број:02-111-17/09/10
Предсједник СО Рибник
Датум:08.02.2010. године
Небојша Караћ
На основу чл. 37. Статута општине Рибник («Сл.
гласник општине Рибник», број: 14/05.), члана 20. и
110. Пословника Скупштине општине Рибник («Сл.
гласник општине Рибник», број: 16/05.), Скупштина
општине је на 15. сједници одржаној 03.02.2010.
године је донијела:
ОДЛУКУ
о накнади за рад одборника, чланова
скупштинских комисија и тијела и чланова
колегија Скупштине општине Рибник

Члан 1.
Утврђује се
мјесечна накнада за вршење
одборничке дужности (одборнички паушал) у висини
од 300,00 КМ.
		
Члан 2.
Исплата накнаде из члана 1. ове Одлуке вршиће се
мјесечно са позиције 611241 са почетком примјене од
01.01.2010. године.
Члан 3.
Утврђује се накнада за рад члановима
скупштинских комисија и члановима сталних радних
тијела Скупштине општине Рибник у износу од
30,00 КМ за предсједника и 20,00 КМ за чланове по
одржаној сједници тих радних тијела, под условом да
су присуствовали заказаним сједницама
Утврђује се нето накнада за рад члановима
Колегија Скупштине општине Рибник у висини 20,00
КМ по одржаној сједници.
Члан 4.
Исплата накнаде из члана 3. ове Одлуке вршиће се
по обрачуну Предсједника скупштине након одржане
сједнице са позиције 611242.
Члан 5.
Одборник је дужан благовремено обавијестити
предсједника Скупштине општине о спријечености
свога присуства на сједници Скупштине, а чланови
радних тијела, предсједнику радног тијела.
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности
општине Рибник.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о накнади за рад одборника, скупштинских
комисија, тијела и колегија Скупштине општине број:
02-022-10/08. од 04.02. 2008. године, број: 02-0224/09. од 05.02.2009. год. и 02-022-5/09. од 0.02.2009.
год.
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а примјењиваће се од 01.01.2010. године, и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник и
на огласној табли општине.

ослобађање плаћања комуналне таксе за 2010.годину
ЈУ „Културни центар Рибник“ и донијела:

Број:02-022-9/10
Датум:08.02.2010. године

Члан 1.
ЈУ»Културни центар Рибик» Горњи Рибник
ослобађа се од плаћања комуналне таксе, у складу са
Одлуком о комуналним таксама бр. 02-462-7/07. од
15.05.2007. год.

Предсједник СО Рибник
Небојша Караћ

На основу члана 2.12 став 7. Изборног закона
БиХ («Сл.гласник БиХ», број: 23/01; 7/02; 9/02; 20/02;
25/02; 4/04; 25/05; 52/05; 65/05; 77/05; 11/06; 24/06;
32/07; 33/08. и 37/08.) и члана 37. Статута општине
Рибник («Сл.гласник општине Рибник», број: 14/05.)
Скупштина општине Рибник је на 15. редовној
сједници одржаној дана 03.02.2010. године, донијела
је:
ОДЛУКУ
о надокнади за рад ОИК
Члан 1.
Утврђује се надокнада за рад члановима
Општинске изборне комисије Рибник у висини
утврђеног мјесечног паушала одборника у Скупштини
општине Рибник
Предсједнику ОИК-а Рибник утврђена мјесечна
накнада из става 1. овог члана се увећава за 10%.
Члан 2.
Исплата накнада из члана 1. ове Одлуке вршиће
се мјесечно са исплатом плата запослених радника
општинске управе са позиције 611228 са почетком
примјене од 01.01.2010. године.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о накнади за рад ОИК број: 02-03-2/06. од
31.01.2006. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број:02-022-10/10
Датум:08.02.2010. године

Предсједник СО Рибник
Небојша Караћ

На основу члана 13. Закона о комуналним
таксама(«Службени гласник СР БиХ» бр. 21/77,
35/88, и 26/89), члана 37. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр. 14/05), и
члана 110. Пословника Скупштина општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 16/05.),
Скупштина општине је на 15. редовној сједници
одржаној дана 03.02.2010.године разматрала захтјев за

ОДЛУКУ
о ослобађању од плаћања комуналне таксе

Члан 2.
Ослобађање од плаћања комуналне таксе из тачке
1. ове Одлуке односи се на 2010. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број:02-462-2-1/10
Датум:08.02.2010. године

Предсједник СО Рибник
Небојша Караћ

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 118/05. и
42/05.), члана 37. Статута општине Рибник („Сл.
гласник општине Рибник“, бр. 14/05.), члана 110.
Пословника СО-е (“Сл.гласник општине Рибник,
бр.16/05), Скупштина општине Рибник на 15. сједници
одржаној дана 03.02.2010. год. д о н о с и :
ОДЛУКУ
о ослобађању од плаћања таксе
Члан 1.
Ослобађају се обавезе плаћања таксе на овјеру
потписа која је прописана Одлуком о тарифнику
општинских административних такса број 02-460-1/07
од 10.05.2007. године (“Сл. гл. Општине Рибник” бр.
3/07) сви пољопривредни произвођачи који потпишу
Изјаву и Уговор са Дирекцијом за робне резерве за
регресирано еуродизел гориво и вјештачко ђубриво за
2010. годину.
Члан 2.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
општу управу.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Члан 4.
Ступаљем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о ослобађању од таксе број 02-460-2-2/09. год.
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од 02.04.2009. год.
Број:02-330-6-3/10
Датум:08.02.2010.године

Предсједник СО Рибник
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05), и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.),
Скупштина општине Рибник је разматрала Извјештај
о раду комуналне полиције за период од 01.01.2009.
год. до 31.12.2009. год. на 15-ој редовној сједници
СО-е, одржаној дана 03.02.2010. године и донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
раду комуналне полиције за период од 01.01.2009. год.
до 31.12.2009. год.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-40-1-1/10
Датум: 08.02.2010. године

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05), и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.),
Скупштина општине Рибник је разматрала Извјештај
о раду пољопривредног инспектора за период од
01.01.2009. год. до 31.12.2009. год. на 15-ој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 03.02.2010. године и
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник усваја Извјештај
о раду пољопривредног инспектора за период од
01.01.2009. год. до 31.12.2009. год.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-40-1-2/10		
Датум:08.02.2010 године

Предсједник СO
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05), и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.),
Скупштина општине Рибник је разматрала Извјештај

о раду саобраћајне инспекције за период од 01.01.2009.
год. до 31.12.2009. год. на 15-ој редовној сједници
СО-е, одржаној дана 03.02.2010. године и донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
раду саобраћајне инспекције за период од 01.01.2009.
год. до 31.12.2009. год. са препоруком за ажурнији,
квалитетнији и континуиран рад на терену.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-40-1-4/10		
Датум:08.02.2010 године

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05), и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.),
Скупштина општине Рибник је разматрала Извјештај
о раду тржишног инспектора за период од 05.05.2009.
год. до 31.12.2009. год. на 15-ој редовној сједници
СО-е, одржаној дана 03.02.2010. године и донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
раду тржишног инспектора за период од 05.05.2009.
год. до 31.10.2009. год.
2. Извјештај указује на проблем недостатка
радника на пословима тржишног инспектора током
2009. год., што је и тренутно актуелан проблем па
се у том смислу обавезује Начелник општине да у
року од 15 дана прерасподјелом постојећег кадра у
адмминистративној служби попуни радно мјесто
тржишни инспектор, те да и остала упражњена радна
мјеста у администартивној служби попуни адекватним
кадровима.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-40-1-3/10
Датум:08.02.2010. године

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05),
и члана 110. Пословника Скупштине општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
16/05.), Скупштина општине Рибник је разматрајући
проблематику снадбјевања домаћих дрвопрерађивача
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дрвним сортиментима,на 15-ој редовној сједници
СО-е, одржаној дана 03.02.2010. године донијела
следећи:

цивилне заштите за 2010. год.

ЗАКЉУЧАК
1. У циљу већег запошљавања радника на
територији општине Рибник у доба рецесије, захтјева
се од директора ШГ “Рибник” да поштује одредбе
Закона о шумама у којем се децидно каже да домаћи
дрвопрерађивачи имају предност у снадјевању
сировином под једнаким тржишним условима, те да
се у том смислу забрани продаја огревног дрвета
ван општине Рибник, све док се не подмире потребе
цјепача дрвета на подручју општине Рибник.
2 . Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-022-8/10
Датум:04.02.2010. године

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05), и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.),
Скупштина општине Рибник је разматрала Извјештај
о раду
општинске организације Црвеног крста
Рибник за 2009. год. на 15-ој редовној сједници СО-е,
одржаној дана 03.02.2010. године и донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
раду општинске организације Црвеног крста Рибник
за 2009. год. са препоруком да се завршни рачун ,
након што буде завршен и усвојен од стране надзорног
одбора, достави предсједнику Скупштине општине.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-323-1/10
Датум:03.02.2010.године

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 24. став 1.тачка 2. Закона о
цивилној заштити («Сл.гласник РС», број 26/02), члана
37. Статута општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 14/05) и члана 110. Пословника
Скупштине општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 16/05), Скупштина општине
Рибник на 15- тој редовној сједници одржаној дана
03.02.2010. год. је донијела
ПРОГРАМ

Према подацима Свјетске хидрометеоролошке
асоцијације услед већих климатских промјена на
читавој планети очекивати је појаве природних и
других несрећа-катастрофа ширих размјера.
Ово нас обавезује да благовремено и константно
проводимо програмске задатке, како би ефикасније и
организованије дјеловали у ванредним условима на
заштити и спасавању становништва и материјалних
добара.
I – ТЕЖИШНИ ЗАДАЦИ У 2010. години
1.1.Организовати
стручне
састанке
са
руководиоцима ЦЗ-е у радним организацијама
најмање два пута годишње.
1.2. Повећати улагања у опрему и обуку јединица
ЦЗ-е у складу са процјеном угрожености.
1.3. Унаприједити постојеће планове заштитие
и спашавања, а нарочито подмлађивање кадра
распоређеног у јединице ЦЗ-е.
1.4. Наставити са прикупљањем информација о
НУС-а и МЕС-а .
1.5. Радити све активности које ће допринјети
јачању система ЦЗ-е са посебним освртом на
превентивне и оперативне мјере заштите и спашавање.
II – ОБУКА СТРУКТУРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ
2.1. Обука штабова ЦЗ-е Мјесних заједница.
2.2. Обука јединице ЦЗ-е за заштиту и спашавање
од пожара.
2.3. Обука јединице ЦЗ-е за заштиту и спашавање
из рушевина.
2.4. Обука јединица ЦЗ-е за заштиту и спашавање
животиња и намирница животињског поријекла.
2.5. За грађане организовати савјетовања о
опасности настанка пожара и последицама са циљем
подизања противпожарне културе.
III – ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА
		
3.1. Опремање јединице ЦЗ-е за заштиту од пожара,
личном и колективном опремом.
3.2. Обезбјеђивање униформи за припаднике
јединица Цивилне заштите.
3.3. Ватрогасно возило ЛАДУ НИВУ намјенски
користити, редовно одржавати да буде у исправном
стању.
IV – ОПШТИ ЗАДАЦИ:
4.1. Предузимање напора на пољу примјене Закона
о Цивилној заштити.
4.2. Ажурирање оперативних планова и
усклађивање са процјеном угрожености, реалним
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могућностима и потребама.
4.3. Израда Програма заштите и спашавања од
пожара за 2010.годину.
4.4. Израда годишњег Извјештаја о раду и других
извјештаја на захтјев РУЦЗ и по потреби.
4.5. Израда годишњег плана рада за 2010. годину.
V – ПРОГРАМ ДЕМИНИРАЊА
5.1. Прикупљање података и захтјева за уништавање
НУС-а и МЕС-а .
5.2. Прикупљање приоритета за деминирање и
употребу ПЛАНТ тима .
5.3. Реализација обавеза из Програма «Интерна
жетва».
VI – РАДНИ ОБИЛАСЦИ
6.1. Обиласци Мјесних заједница,
6.2. Обилазак радних организација и предузећа,
6.3. Посјета институцијама, удружењима и
клубовима чије су активности од значаја за Цивилну
заштиту.
VII – САСТАНЦИ
7.1. Радни састанци са руководиоцима ЦЗ-е, радних
организација, предузећа и установа.
7.2. Радни састанци и семинаре у Републичкој
управи ЦЗ-е.
7.3. Радни састанци са руководиоцима ЦЗ-е
сусједних општина.
7.4. Радни састанци са субјектима од значаја за
заштиту и спашавање од природних и других несрећа
/Еко покрет.ватрогасни савез, Црвени крст и други).
7.5. Сарадња и контакти са представницима
средстава информисања.
VIII – ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
8.1. Предузимање превентивних мјера на
спречавању и ублажавању последица од природних и
других несрећа.
8.2. Активно учешће у отклањању последица од
природних и других несрећа.
8.3. Остваривање сарадње са ЦЈБ, ВРС и другим
организацијама од значаја за заштиту и спашавање
људи, материјалних добара и околине од природних и
других несрећа.
8.4. Остваривање сарадње са сусједним општинама
у области ЦЗ-е.
Вршење и других задатака које пред ову службу
стави Републичка управа ЦЗ-е и други надлежни
органи.			
Број:02-81-1/10
Датум: 08.02.2010.године

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05) и
чл. 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 16/05),
Скупштина општине Рибник, на 15-тој редовној
сједници одржаној дана 03.02.2010. год. је донијела:
ПРОГРАМ
културно-спортских активности на подручју
општине Рибник за 2010. годину
1.Култура
Законом о локалној самоуправи (″Сл. гласник
Републике Српске″, бр.101/04) прописане су
надлежности општине у области културе.
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности предлаже Програм културних активности
за 2010. годину, којим утврђује основне правце
расподјеле средстава из буџета општине предвиђених
за културу.
Програмски садржаји културних дешавања
Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности у сарадњи са Одбором за развој спорта,
физичке културе, културе, образовања и информисања
ће да прати рад свих носиоца културних активности,
а који се финансирају из буџета општине.
Програмска оријентација у култури за 2010. годину
биће усмјерена на:
1.Праћење и подржавање културних активности за
основце и средњошколце, са циљем подизања свијести
о значају културе у школском васпитању и образовању,
2.Праћење и подржавање традиционалних
манифестација које су од интереса и значаја за цијелу
локалну заједницу,
3.Праћење, институционални надзор, подржавање
рада и финансирање у складу са усвојеним буџетом,
институција и удружења која дјелују у области културе.
У оквиру програмске оријентације биће подржане
кроз помоћ у организацији или финансирању:
1.Традиционалне манифестације при обиљежавању
важнијих датума као што су:
•Свечаности поводом Божића (паљење Бадњака);
•Обиљежавање Светосавских свечаности (кроз
програме средње школе и основних школа);
•Обиљежавање Дана жена;
•Ликовну колонију на Сани;
•Васкршњи крос у оквиру којег се одржава богат
културно-забавни програм;
•Такмичење пјевача аматера у Рибнику;
•Дани ријеке Сане;
•Видовдански сусрети фолклора;
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•Свечаности поводом дана Општине и крсне славе
Општине ( 21.септембра, Мала Госпојина);
•Традиционални народни зборови;
•Књижевне вечери;
•Одлазак младих поготово школске омладине у
позоришта.
2.Самоиницијативне манифестације институција и
удружења из области културе која дјелују на подручју
општине а на бази достављених програма које ће
разматрати Одбор за развој спорта, физичке културе,
културе, образовања и информисања и менаџмент
Општине.
Програм финансирања
У циљу остваривања општег интереса општине
Рибник у области културе у буџету планирају се
намјенска средства за финансирање ове области.
1.Средства за развој културе за текућу 2010.год.
планирана су у износу од 2.500 КМ.
2.Средства за Културно-умјетничко друштво
“Рибник” - 7.200 КМ; КУД “Рибник”
је носиоц
културних дешавања на територији наше Општине.
Очување
традиције и културе нашег народа је
основни циљ КУД “Рибник”.
3.Средства за ликовну колонију – 2.500 КМ;
4. Традиционални народни зборови – 6.000 КМ
Преглед културних манифестација које ће се
одржати у 2010. години приказан је у табели број 1.
која је у прилогу.
2.СПОРТ
Законом о спорту (″Сл. гласник РС″, бр. 4/02)
уређују се општи интереси и развојни програми
у области спорта, услови за обављање спортских
активности, остваривање слободе удруживања и
организовања, права и обавезе спортиста, ученичке
и студентске активности, спортска такмичења и
приредбе.
″Европска повеља о спорту″ истиче спорт
као значајан чинилац људског развоја, значајан
садржај културе и стваралаштва, спорт представља
незаобилазану потребу човјека.
Програм спортских активности произилази из
обавеза утврђених у Закону о спорту и односи се,
највећим дијелом само на обавезе које су у оквиру
интереса локалне заједнице и у складу са њеним
могућностима и потребама. При томе се полази од
већ утврђеног става да спорт представља активност од
општег интереса, да је дио опште културе и квалитета
живота појединца и заједнице и да је у савременим
условима живота и рада, спорт све више незаобилазна
потреба човјека у чијем се исходишту налази здравље,
као базични предуслов сваке људске дјелатности.
Спорт треба да буде једнако доступан свим
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грађанима, а посебно дјеци и омладини која овим
путем налазе простор за игру, учење и провођење
слободног времена.
Основну структуру јединственог система спорта
подразумијевају подручја:
1.Спортско (физичко) васпитање представља
научно заснован и педагошки организован процес
васпитно-организованог рада с дјецом и омладином.
2.Спортска рекреација, као средство здравља и
културе изражавања грађана у циљу ублажавања
негативних утицаја савремених цивилизацијских
токова.
3.Квалитетни спорт, битна карактеристика је
освајање већих спортских резултата, сагласно
олимпијском геслу ″Више″, ″Даље″, ″Брже″, тј.
постизање врхунског спортског стваралаштва.
Битне смјернице за развој спорта у 2010. години
На пољу развоја и унапређења спорта треба
инсистирати да се током 2010. године уради сљедеће:
•Придавање већег значаја физичком васпитању у
основним и средњим школама;
•Придавање одговарајућег значаја спортским
активностима као садржајној структури слободног
времена младих;
•Стварати материјалне и кадровске услове за
оснивање спортских клубова;
•Унапређење стручног рада са спортистима кроз
школовање и едуковање стручних радника.
Програмски садржаји спортских активности
Законом о локалној самоуправи ( ″Сл.гласник
РС″ бр. 101/04), члан 20. прописане су надлежности
Општине у области спорта и физичке културе. У том
домену посебан акценат треба ставити на :
•Обезбјеђивање услова и изградњу спортских и
рекреативних објеката. Завршетак градње спортске
дворане у Превији рјешила би један од горућих
проблема у области спорта;
•Изградња нових игралишта као и њихово
освјетљавање;
•Обезбјеђивање и усмјеравање школских спортских
такмичења.
Програмска оријентација спорта у 2010. години,
а све у складу са средствима планираним буџетом и
финансијским могућностима, треба бити усмјерена
на:
1.Праћење и подржавање традиционалних
манифестација;
2.Подржавање спортске рекреације као средства
здравља и културе грађана;
3.Праћење и подржавање спортског васпитања
као педагошког процеса, с циљем стварања навика
спортског ангажовања током цијелог живота.
4.Подршка риболовним такмичењима и њихову
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промоцију. Ове године у периоду од 6-12. септембра
2010. године одржаће се Европско првенство у флај
фишингу на ријеци Сани. Ово је велика прилика за
промоцију природних и свих других ресурса општине
Рибник.
У оквиру програмске оријентације за 2010. годину:
1.1Од традиционалних манифестација треба
организовати:
- Васкршњи крос
- Меморијални турнир Душан Душко Берић
2.1. На подручју општине Рибник подржати, видове
спортске рекреације:
- турнире у малом фудбалу
- кошаркашке и одбојкашке турнире;
3.1 Подржати Школска спортска такмичења
у организацији основних и средњих школа, те рад
на припреми олимпиjске екипе за учешће на малим
олимпиjским играма;
Програм финансирања
У складу са чланом 17. Закона о спорту ( ″Сл.
гласник РС″, бр. 11/05), а у циљу остваривања општег
интереса општине Рибник у области спорта у буџету
планирају се намјенска средства за финансирање ове
области.
1.Средства за развој спорта – 2.500 КМ.
2. Средства за школска такмичења – 4.000 КМ, koja
ће се трошити у складу са Правилником о утрошку
средстава за школска такмичења на општинском и
регионалном нивоу, бр.01-67-7/08. од 19.02.2008.
године :
1.1.60% средстава за школска такмичења у
наставним предметима;
1.2.40% средстава за олимпијске спортске игре
ученика;
3. Средства за Омладинску школу спорта “Рибник”
– 11.000 КМ. У оквиру Омладинске школе спорта
организован је рад и рукометне школе спорта.
4. Шаховски клуб – 2.500 КМ;
Средстава из буџета општине за финансирање
спортских активности планирана су на тај начин

да у набољој могућој мјери одговоре програмској
оријентацији Рибничког спорта у 2010. години.
Преглед спортских манифестација које ће се
одржати у 2010. години приказан је у табели број 1.
која је у прилогу.
Обиљежавање значајних датума
За праћење и подржавање традиционалних
манифестација које су од интереса и значаја за цијелу
локалну заједницу у буџету општине предвиђена су
и средства од 11.000 КМ за обиљежавање значајних
датума из којих се покривају трошкови за следеће
манифестације:
1. Васкршњи крос
2. Дани ријеке Сане (јуни)
3. Видовдански сусрети фолклора
4. Свечаности поводом дана Општине и крсне
славе Општине (Мала Госпојина 21.септембар)
Све поменуте традиционалне манифестације су
културно-спортског карактера и као такве су саставни
дио програмске оријентације за културно-спортске
активности које ће бити организоване на подручју
општине Рибник у 2010. години.
СО Рибник је организатор манифестација:
Васкршњи крос, Дани ријеке Сане и Дана и крсне
славе Општине.
Носиоц организације манифестације Видовдански
сусрети фолклора је КУД “Рибник”.
Резиме
Сви предложени програмски садржаји културноспортских активности спроводе и мјере дефинисане
документом „Омладинска политика општине Рибник
2009-2013“.
Предложени програм ће бити реализован у
зависности од оставарења планираних буџетских
средстава за 2010. годину.
Табела бр.1.
Манифестације које ће се одржати на подручју
општине Рибник у 2010. години

Назив

Локација

Вријеме одржавања

Организатор

Васкршњи крос

Г. Рибник

04.април

Општина Рибник

Такмичење пјевача
аматера

Г.Рибник

мај

ЈУ “Културни центар Рибник”

Дани ријеке Сане

Извор и ток ријеке
Сане

Јуни

Општина Рибник

Дан бригаде

Г.Рибник

04. јуни

Борачка организација

Видовдански сусрети
фолклора

Доња Превија

28.јуна

КУД Рибник

Меморијал „Душко
Берић“

Г. Рибник

Август

Борачка организација
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Ликовна колонија

Доњи Врбљани

Август

Општина Рибник

Европско првенство у
флај фишингу

Ријека Сана

06.-12. септембра

Покровитељ првенства је Влада
Републике Српске

Дан и крсна слава
општине

Простор општине
Рибник

21.Септембар

Општина Рибник

Број:02-633-1/10		
Датум:08.02.2010.године

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу чл. 72. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник РС“ бр. 101/04)
и чл. 20. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник
Републике Српске“, бр. 5/93, 15/96. и 110/03.) и чл.
55. Статута општине Рибник («Сл.гласник РС», бр.
14/05.), Начелник општине д о н о с и:

2. Партиципација у трошковима превоза при
прикупљању медицинских налаза и набавке лијекова,
3. Партиципација у трошковима набавке
животних намирница и хигијенских средстава,
4. Партиципација у трошковима комуналне
потрошње.

ПРАВИЛНИК
за додјелу једнократних новчаних помоћи

Члан 5.
За случај смрти лица у стању социјалне
потребе, накнаду трошкова сахране остварује лице
које је сахрану обавило у висини прописаном чланом
8. Закона о измјенама и допунама Закона о социјалој
заштити “Службени гласник РС” бр. 110/03) на
годишњем нивоу.

Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови, начин
и поступак за утврђивање и остваривање права на
једнократне новчане помоћи, начин обезбеђења
средстава и друга питања од значаја за остваривање
права прописаних овим Правилником.
Члан 2.
Корисници права предвиђеним овим Правилником
су лица или породице у стању социјалне потребе
која су наведена у поглављу III Закона о социјалној
заштити («Сл.гласник РС», бр. 5/93, 15/96. и 110/03.).
Члан 3.
Права утврђена овим Правилником могу остварити
лица из чл. 2. у виду једнократних новчаних помоћи,
усмјерених на ублажавање (отклањање) стања
социјалне потребе и то уколико:
1. Да има пребивалиште на подручју општине
у којој тражи остваривање права на материјално
обезбјеђење,
2. Да је неспособан за рад,
3. Да нема имовине или, ако је има, да није
довољна за издржавање,
4. Да нема лица која су по закону обавезна да
нису у могућности да извршавају обавезе издржавања,
5. Да је у посебним околностима из члана 19.
Закона о социјалној заштити („Сл.гласник Републике
Српске“, бр. 5/93, 15/96. и 110/03.).
6. То право не користе по другом основу.
Члан 4.
Права која припадају лицима из чл. 2. овог
Правилника су:
1. Партиципација у трошковима сахране лица у
стању социјалне потребе,

Члан 6.
Лице у стању социјалне потребе има право на
партиципацију у трошковима набавке гарнитуре
лијекова који нису на позитивној листи, највише два
пута годишње.
Лица из претходног става имају право на
партиципацију у трошковима превоза изван
сједишта општине, ради прикупљања медицинске
документације и лијечења.
Члан 7.
Лица или породице из члана 2. овог Правилника
имају право на партиципацију у трошковима набавке
пакета животних намирница и хигијенских средстава
до износа предвиђеног у Закону.
Изузетно , Начелник одјељења може одобрити
и већи износ средстава кад оцјени да се набавком
материјала може спријечити здравствено социјални
проблем у породици.
Саржај пакета
Право на избор добављача
Члан 8.
Лица или породице из тачке 2. овог Правилника
имају право на партиципацију у трошковима
комуналне потрошње до висине прописане чланом 8.
Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној
заштити (Сл.гласник РС», бр. 110/03.), на годишњем
нивоу. Под комуналним трошковима у смислу овог
Правилника, подразумјевају се трошкови електричне
енергије, трошкови потрошње воде и трошкови

Јануар 2010.

огрева сл.
Члан 9.
Поступак за доношење рјешења о правима
утврђеним у овом Правилнику проводи се на основу
писменог или усменог захтјева у складу са чланом
52.ЗУП-а (“Службени гласник РС” бр. 13/02)
Странка је дужна уз захтјев приложити доказе
којим захтјев чини основаним.
Члан 10.
Захтјеве из предходног члана разматра Комисија
од три члана коју именује Начелник одјељења за
општу управу.
Комисија
из предходног члана
доставља
Начелнику одјељења за општу управу препоруку за
додјелу једнократне новчане помоћи.
На основу препоруке Комисије, рјешење о додјели
једнократне новчане помоћи доноси Начелник
одјељења за општу управу.
У изезетним случајевима и независно од рада
Комисије Начелник одјељења за општу управу може
донијети рјешење о додјели једнократне новчане
помоћи и то за највише пет подносиоца захтјева у
току мјесеца.
Члан 11.
Права стечена по овом Правилнику не могу се
пренијети на друго лице.
Члан 12.
Накнаде предвиђене овим Правилником не могу
бити предмет извршења.
Члан 13.
Служба Социјалне и дјечије заштите општине води
јединствену евиденцију корисника права предвиђених
овим Правилником.
Члан 14.
Лице коме је исплаћено новчано примање по
овом Правилнику на које није имало право, дужно је
вратити примљени износ средстава.
О поврату средстава у смислу става 1. овог члана
рјешавају органи из 10.овог Правилника.
Члан 15.
Средства потребна за остваривање и кориштење
права предвиђених овим Правилником обезбјеђују се
у буџету општине за сваку фискалну годину.
Уколико није могуће обезбједити средства
потребна за остваривање права предвиђених овим
Правилником, Начелник општине својом Одлуком
утврђује приоритете и обим права предвиђених овим
Правилником.

Број 1-2010 Страна 9

Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
са важношћу Правилник за додјелу једнократних
новчаних помоћи бр. 01-532-3/07од 03.01.2007. год.
Број: 01-02-1-1/10		
Начелник општине
Датум: 02.02.2010. године Неђо Стојаковић, дипл.ек.
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 101/04) и чл 55. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 14/05) доносим
ПРАВИЛНИК
о партиципацији у трошковима превоза ученика
Члан 1.
Овим Правилником ближе се одређују услови
за партиципацију у трошквима плаћања превоза
ученицима средњег усмјереног образовања и
партиципацију у трошковима превоза ученика
основних школа у општини Рибник, чији су родитељи
или старатељи у стању социјалне потребе.
Члан 2.
Корисници средстава предвиђени чланом 1. овог
Правилника требају испуњавати следеће услове:
-да су редовни ученици
-да имају примјерено владање
-да су им родитељи или старатељи у стању
социјалне поребе у смислу члана 2. Закона о
социјалној заштити(„Службени гласник РС“ бр.
15/93,15/96,110/03)
Члан 3.
Приоритет у оставривању права из овог
Правилника имају:
-дјеца погинулих бораца
-дјеца РВИ од прве до четврте категорије
-дјеца под старатељством
-дјеца из вишечланих породица
-дјеца чија су оба родитеља незапослени
-дјеца чији су родитељи пензионери
-дјеца чији је само један родитељ запослен
-дјеца са оствареним позитивним успјехом у
школском полугодишту које предходи подношењу
захтјева
Члан 4.
Поступак оставривања права прописаних овим
Правилником покреће се писменим захтјевом Служби
социјалне и дјечије заштите општине Рибник.
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Члан 5.
Захтјев се подноси на почетку школске године или
накнадно кад се остваре услови предвиђени чланом 2.
овог Правилника
Уз захтјев су ученици дужни доставити доказе о
испуњавању услова из члана 2.и 3. овог правилника
и то:
- за услове из тачке 1. и 2.члана 2. и услов из тачке
8. члана 3. овог Правилника
потврду коју издаје
стручна служба школе
- за услов из тачке 3. члана 2. те услове из тачке
4. 5. 6. и 7. члана 3. кућну листу, потврду са бироа да
су родитељи или старатељи незапослени, потврду о
висини примања родитеља уколико су запослени или
потврду о висини пензије уколико су пензионери.
- за услове из тачке 1. 2. 3. члана 3. овог Правилника
одговарајуће рјешење
Члан 6.
О испуњавању услова из члана 1. и 2. овог
Правилника одлучује Комисија коју формира
Начелник одјељења за општу управу.
На основу приједлога комисије Начелник одјељења
за општу управу издаје потврде које су основ за
фактурисање и исплату превозника.
Члан 7.
Корисници средстава дужни су пријаити сваку
промјену која је од утицаја на остваривање права која
су утврђена овим Правилником.

Начелник општине

д о н о с и:

ПРАВИЛНИK
о провођењу поступка оцјењивања рада
службеника административне службе општине
Рибник
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Правилником о провођењу поступка оцјењивања
рада службеника Административне службе општине
Рибник
утврђује се поступак и критеријуми
оцјењивања рада општинских службеника, техничких
и помоћних радника у општинској служби (у даљем
тексту службеник).
II - ОЦЈЕЊИВАЊЕ
Члан 2.
(1) У циљу квалитетног и професионалног
обављања послова и радних задатака и утврђивања
потребе за додатним образовањем и усавршавањем,
потребе провођења материјалног стимулисања на
основу рада, а ради задржавања статуса државног
службеника врши се оцјењивање рада службеника.
(2)
Службеници који су у радном односу на
одређено вријеме не оцјењују се.				

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

Члан 3.
(1) Процес оцјењивања рада врши се једном
годишње, у периоду од 15. јануара до краја фебруара
текуће године – за протеклу годину. Оцјењивање рада
службеника врши се на посебном обрасцу (Образац
1) који се налазе у прилогу овог правилника и чини
његов саставни дио.
(2) Оцјењивање се може вршити и периодично
(тромјесечно), а резултат вандредног оцјењивања се
узима у обзир код доношења редовне годишње оцјене.
(3) Службеник се оцјењује периодично у следећим
случајевима:
- ако се нарочито истакао у раду у периоду након
последњег оцјењивања,
- ако је због његовог нестручног или немарног
рада нанесена штета или нарушен углед општинске
административне службе,
- ако је у години за коју се оцјењује провео мање од
шест мјесеци у радном односу.

На основу члана 164. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 101/04, 42/05, 118/05,), члана
55. Статута Општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број: 14/05) и Правила о оцјени
рада службеника јединице локалне
самоуправе
(“Службени гласник Републике Српске”, број 37/05)

Члан 4.
(1) Оцјену рада службеника врши непосредни
руководилац, односно начелник одјељења.
(2) Оцјену рада секретара скупштине врши
комисија од три члана именована од стране скупштине
општине.
(3) Начелник општине врши оцјену рада начелника
одјељења општинске административне службе.

Члан 8.
Права из овог Правилника остварују се у оквиру
планираних средстава у буџету општине и не могу
бити предмет извршења.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рибник и
огласној табли Општине.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о партиципацији у трошковима
превоза ученика бр. 01-345-2/07 од 03.01.2007. год.
Број:01-02-1-2/10
Датум:02.02.2010. године
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Члан 5.
(1) При оцјењивању рада службеника полази се од
резултата које је службеник постигао у извршавању
послова радног мјеста на које је исти распоређен,
а за рад у току календарске године службеник може
добити бодове за :
- квалитетно, ефикасно и стручно обављање
послова (извршавање редовних радних задатака
из описа послова, правилна и ефикасна примјена
помоћних средстава и намјенских софтвера) – 50
бодова,
- обавезно стручно усавршавање (успјешно
похађање курсева, семинара, симпозија, конференција
и сл. према плану и програму рада), креативност,
самоиницијативност, побољшање метода и процедура
обављања посла – 15 бодова,
- домаћински однос према средствима рада,
рационално кориштење радног времена – 10 бодова,
- личне особине значајне за службу (однос према
странкама, радним колегама и понашање Кодекса) –
10 бодова,
- објављивање студија,
стручних радова,
публикација, научних радова, књига и школских
уџбеника – 10 бодова.
стручно
усавршавање
(сваки
вид
самоиницијативног стручног усавршавања који
доприноси унапређењу услуга које пружа општинска
Административна служба и богаћењу интелектуалног
потенцијала службеника) – 5 бодова
Члан 6.
(1) Оцјењивање се врши системом бодовања које
представља математичко вредновање рада службеника
на основу података из извјештаја о раду сачињеног од
непосредног руководиоца, а у складу са Правилима о
оцјени рада службеника јединице локалне самоуправе
прописаном од стране Министарства управе и локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”,
број 37/05).
(2) Комисија,
Начелник општине, односно
непосредни руководилац надлежан за оцјењивање
рада службеника формира општу описну оцјену о раду
службеника, а на основу броја бодова остварених по
појединим ставкама из члана 5. овог Правилника.
Члан 7.
(1) Процес оцјењивања започиње утврђивањем
распореда оцјењивања службеника од стране
надлежних лица из члана 4. овог Правилника.
(2) Распоред оцјењивања службеника се објављује
на огласној табли општине, позивом за подношење
годишњег извјештаја о раду, сваког запосленог
службеника (Образац 2) који се налази прилогу овог
правилника и доставља се до 15. 01. текуће године,
начелницима одјељења.
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Члан 8.
(1) Описне оцјене којима се оцјењује рад
службеника су:
1. „не задовољава“,
2. „задовољава“,
3. „истиче се“,
4. „нарочито се истиче“.
Члан 9.
(1) За позитивну оцјену службеник мора у току
календарске године да оствари број бодова :
1. за оцјену „ задовољава“ мора постићи од 50
до 60 бодова,
2. за оцјену „истиче се“ мора постићи од 60 до
80 бодова,
3. за оцјену „нарочито се истиче“ мора постићи
више од 80 бодова.
(2) Службеник који у току календарске године
не оствари 50 бодова добија описну оцјену „не
задовољава“.
Члан 10.
(1) Оцјена „не задовољава“ даје се ако службеник
у свом раду, у години која се оцјењује, није остварио
просјечне резултате у раду своје организационе
јединице,
а
према
извјештају
непосредног
руководиоца.
(2) Приликом сачињавања извјештаја из предходног
става непосредни руководилац ће имати у виду обим и
сложеност, квалитет и ефикасност, понашање у складу
са Кодексом, затим поштовање основних начела о раду
Административне службе општине Рибник.
Члан 11.
(1)
Прије доношења коначне
оцјене, лице
задужено за давање оцјена врши процјену и обавља
појединачне разговоре са службеницима за које оцјени
да годишњи извјештај о раду није на задовољавајућем
нивоу.
(2) Разговор са службеницима одвија се у следећим
фазама:
- службеник се упознаје са сврхом и начином
оцјењивања,
- тражи се од службеника да опише свој рад
у протеклој години, потешкоће које је имао у
испуњавању радних задатака, предложи доношење
одређених мјера које би унаприједиле извршавање
послова и олакшале рад на радном мјесту,
- руководилац износи своје образложено мишљење
о раду радника,
- настоје се усагласити евентуалне несугласице које
произилазе из сукоба мишљења да би се заједнички
утврдили циљеви које треба остварити у наредном
периоду.
Члан 12.
(1) Након обављеног разговора лицa надлежна за
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оцјењивање рада дају коначну оцјену запосленим
најкасније до 31. јануара текуће године – за протеклу
годину.
(2) Запосленом се доставља копија обрасца оцјене
док се оргинал чува у досијеу оцјењиваног лица, исти
има право на приговор, најкасније до 15. фебруара
текуће године – за протеклу годину.
(3) Збирни извјештај о извршеном оцјењивању
кординатор за управљање људским ресурсима
доставља Начелнику општине најкасније до 28.
фебруара текуће године – за протеклу годину.
(4) На основу извјештаја из става 2. овог члана
Начелник општине може повећати или укинути
стимулативни додатак на плату запослених, а након
прибављања мишљења од непосредног руководиоца.
Члан 13.
(1) На основу резултата оцјењивања непосредни
руководилац ће, по указаној потреби, припремити
програм стручног оспособљавања и усавршавања
службеника, а који одобрава Начелник општине.
		
Члан 14.
(1) У случају неслагања службеника са оцјеном,
службеник има право на приговор Начелнику општине
у складу са чланом 152. и 153. Закона о локалној
самоуправи.
(2) Начелник може да прихвати приговор
запосленог и коригује дату оцјену или да потврди
оцјену непосредног руководиоца.
II – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
(1) Овај правилник су дужна да примјењују лица,
надлежна за оцјењивање службеника, из члана 4.
Правилника.
Члан 16.
(2) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број : 01-02-01/10
Дана : 04.01.2010. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић дипл. ек.

Члан 1.
Овим Правилником се одређују услови и
начин кориштења службених возила у власништву
Општине Рибник за обављање службених послова
из надлежности Општине,(у даљем тексту: службено
возило) и осталих послова Начелника општине и
других запослених за којима се укаже потреба.
Службена возила се могу, под условима утврђеним
овим Правилником користити и за превоз других лица
када обављају послове за потребе Општине.
Члан 2.
Под обављањем службених послова подразумијева
се обављање послова из надлежности Општине,
учешће на сједницама и састанцима у државним
органима, у другим општинама, предузећима,
удружењима грађана и другим организацијама и
удружењима по пословима из надлежности Општине
као и превоз од и до најближег мјеста доласка, односно
доласка другог превозног средства (аеородроми и сл.),
послови протоколарне природе, превоз материјала,
вриједносних пошиљки и других послова везаних за
функционисање Општине.
Члан 3.
Службеним возилом управља запослени на радном
мјесту возач.
Службеним возилом може управљати и друго лице
које је у радном односу у општини Рибник, које има
одговарајућу возачку дозволу,ако потребе посла то
захтјевају, по предходно прибављеном овлашћењу
Начелника општине, а чији образац је саставни дио
овог Правилника.
Члан 4.
Право на сталну употребу службеног возила има
Начелник општине.
Члан 5.
Службена возила користе се на територији Босне и
Херцеговине. За службена путовања у иностранство,
путнички аутомобили се могу користити само на основу
одобрења о службеном путовању у иностранство и
назнаком да ће се превоз обавити службеним возилом.

На основу 43. и 72. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 101/04, 42/05,118/05)
и члана 68. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“бр.14/05), Начелник
општине доноси:

Члан 6.
Приликом кориштења службених возила треба
водити рачуна да једно возило користи више лица,
када путују у истом правцу.
Кориштење службеног возила обавља се на основу
писаног налога, који издаје начелник Одјељења за
општу управу.

ПРАВИЛНИК
о условима и начину кориштења службених
возила у административној служби Општине
Рибник

Члан 7.
За обављање службених послова корисници из
члана 1. овог Правилника могу користити путнички
аутомобил у личној својини, само ако је то претходно
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одобрено и у налогу за службено путовање одређено,
односно ако се путовање врши у хитним случајевима,
а не постоје могућности да се обезбиједи аутомобил
општине.
Члан 8.
О кориштењу службених возила води се службена
евиденција .
Налоге за службена путовања издаје Начелник или
лице које он овласти.
Налог за употребу службених возила издаје и
овјерава начелник Одјељења за општу управу.
Лица задужена за употребу службених возила
дужна су водити евиденцију утврђену у путном
налогу за службено возило.
Након истека важности, попуњен путни налог
враћа се издаваоцу налога.
Члан 9.
Начелник утврђује потребан број службених
возила у Општини, водећи рачуна да се обезбиједи
нормалан рад и функционисање служби.
Члан 10.
Одјељење за општу управу стара се о одржавању
службених возила и осигурава њихово кориштење у
складу са одредбама овог Правилника.
Члан 11.
Правилник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у Службеном гласнику општине Рибник и
на огласној табли Општине.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи акт бр. 01-02-1-12/08 од 04.01.2008. године.
Број: 01-02-1-1/10
Дана: 28.01.2010.године

Начелник општине
Неђо Стојаковић дипл.ек.

На основу 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник Републике Српске“, бр. 101/04.), члана 55.
Статута општине Рибник („Сл.гласник општине
Рибник“, бр. 14/05.), Начелник општине д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о утрошку средстава за накнаде за рад чланова
Савјета Мјесних заједница
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови за исплату,
стицање права на исплату као и начин исплата и висина
накнаде члановима Савјета Мјесних заједница.
Члан 2.
Средства за исплату накнада за рад чланова Савјета
Мјесних заједница се планирају у буџету општине у
оквиру средстава за Мјесне заједнице. Члану Савјета

Мјесне заједнице припада накнада за рад у Савјету на
име трошкова везаних за присуство сједници у висини
од 20,00 КМ по сједници на којој је присуствовао, док
Предсједнику савјета на име трошкова за присуство
сједници припада 30 КМ.
Члан 3.
Накнада се исплаћује на текући рачун именованог
члана, на основу периодичног извјештаја Предсједника
савјета Мјесне заједнице или на основу годишњег
извјештаја за све одржане сједнице.
Утрошак средстава одобрава Начелник одјељења
за општу управу.
Члан 4.
Средства за рад Савјета планирају се у буџету
општине за сваку фискалну годину, на основу
усвојеног Плана рада Савјета Мјесних заједница.
Члан 5.
Уколико средства која су планирана у буџету
општине нису довољна за исплату накнада, Начелник
општине својом одлуком утврђује ниво остваривања
права утврђених овим Правилником водећи рачуна о
равномјерној расподјели средстава на савјете Мјесних
заједница као и територијалној разуђености чланова
Савјета.
Члан 6.
Надзор над провођењем одредаба Правилника
врши Одјељење за општу управу.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник, Огласним плочама Мјесних заједница и са
њима ће се упознати Савјети Мјесних заједница.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о утрошку средстава за накнаде за рад
чланова Савјета мјесних заједница број 01-02-1-10/08
од 04.01.2008. године.
Број: 01-021-3/10.
Начелник општине
Датум: 02.02.2010. године Неђо Стојаковић, дипл.ек.
Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Бабић Чедо из Страна
у поступку остваривања права на једнократну новчану
помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79. Закона о
социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93 и 15/96),
чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама Закона
о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр. 110/03),
Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010. године
и чл. 190. Закона о општем управном поступку (Сл.
гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Бабић Чеди из Страна, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45149945000 код Уникредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Бабић Чедо из Страна захтјевом бр:
03-532-9/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе,
3.На име плаћања трошкова плаћања лијекова.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03/532-9/10			
Датум:05.02.2010 године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Мира Божић из Бања
Луке у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Божић Мири из Бања Луке, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 200,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8065966818 код Развојне банке.
Средства уплатити са ставке сахрана незбринутих
лица.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Божић Мири из Бања Луке
захтјевом бр: 03-532-2/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани није становник општине Рибник,
2.Да је сносила трошкове сахране Мачкић Стеве
,корисника ст.нов.помоћи

3.На име плаћања трошкова сахране
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-2-1/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Даниловић Зоран из
Црквена, у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Даниловић Зоран из Црквена, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од
100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45167331000 код Уникредит банке.
Средства уплатити са ставке комуналне потрошње
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Даниловић Зоран из Црквена
захтјевом бр: 03-532-23/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази се у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова дуговања елек.енер.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-23-1/10		
Датум:05.02.2010. године
Служба социјалне и

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић
дјечије заштите општине
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Рибник рјешавајући по захтјеву Дмитровић Нада из
Заблећа у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Дмитровић Нади из Заблећа, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8035797781 код Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Дмитровић Нада из Заблећа
захтјевом бр: 03-532-259/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нслази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова огрева
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-251-1/09/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Двизац Душан из
Превије у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Двизац Душану из Превије, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45169765000код Уникредитбанке.
Средства уплатити са ставке комуналне потрошње

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Двизац Душан из Превије захтјевом
бр: 03-532-29/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нслази у стању социјалне потребе-вишеч.
пор.
3.На име плаћања трошкова елек.енер.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-29-1/10
Начелник одјељења
Датум:05.02.2010. године
Мр Душко Дакић
						
Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Ђукић Михајлоиз
Врбљана у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Ђукић Михајло из Врбљана, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45209557000 код Унукредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Ђукић Михајло из Врбљана
захтјевом бр: 03-532-295/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нслази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања Трошкова лијечења.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
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Р Ј Е Ш Е Њ Е

таксе.
Број:03-532-295-1/09/10
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Гарић Божана из
Раткова у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Гарић Божана из Раткова, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8024561592 код Развојна банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Гарић Божана из Раткова захтјевом
бр: 03-532-296/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нслази у стању социјалне потребе –
самохрана мајка
3.На име плаћања трошкова животних потреба
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-296-1/09/10
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Јаковљевић Тихомир из
Ситнице у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

1.Јаковљевић Тихомир из Ситнице, признаје се
право на једнократну новчану помоћ у износу од
150,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8084521075код НЛБ Развојна банке.
Средства уплатити са ставке комуналне потрошње
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Јаковљевић Тихомир из Ситнице
захтјевом бр: 03-532-142/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази се у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова дуговања елек.енер.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-142-1/09/10
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Јокић Боја из Врбљана
у поступку остваривања права на једнократну новчану
помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79. Закона о
социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93 и 15/96),
чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама Закона
о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр. 110/03),
Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010. године
и чл. 190. Закона о општем управном поступку (Сл.
гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Јокић Боја из Врбљана, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8085113163 код Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Јокић Боја из Врбљани захтјевом
бр: 03-532-300/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нслази у стању социјалне потребе
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3.На име плаћања трошкова лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

Број:03-532-300-1/09/10
Датум:05.02.2010. године

1.Јокић Млађен из Врбљана, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45223570000 код Унукредит банке.

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Јокић Боја из Врбљана
у поступку остваривања права на једнократну новчану
помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79. Закона о
социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93 и 15/96),
чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама Закона
о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр. 110/03),
Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010. године
и чл. 190. Закона о општем управном поступку (Сл.
гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Јокић Боја из Врбљана, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8085113260 код Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Јокић Боја из Врбљани захтјевом
бр: 03-532-299/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нслази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-299-1/09/10
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Јокић Млађен из
Врбљана у поступку остваривања права на једнократну

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Јокић Млађен из Врбљани захтјевом
бр: 03-532-298/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-298-1/09/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Јуришић Мара из
Рибника у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Јуришић Мара из Рибника, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45288021000 код Уни кредит банке.
Образложење
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Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Јуришић Мара из Рибник захтјевом
бр: 03-532-11/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова животних потреба
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-11-1/10
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Караћ Млађен из
Заблећа у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Караћ Млађен из Заблећа, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45199449000 код Уни кредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Карађ Млађен из Заблећа захтјевом
бр: 03-532-270/09/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова лијечења .
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

Број:03-532-270-1/09/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Каурин Милутин из
Средица у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Каурин Милутин из Средица, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8033228833 код НЛБ Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Каурин Милутин из Средица
захтјевом бр: 03-532-27/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова животних потреба.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-27-1/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Крајцер Станија из
Растоке у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Крајцер Станија из Растоке, признаје се право на
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једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8004220158 код Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Крајцер Станија из Растоке
захтјевом бр: 03-532-260/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова животних потреба
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-260-1/09/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Ландека Драган из
Врбљана у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Ландека Драган из Врбљана, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8034385655 код Развојна банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Ландека Драган из Врбљана
захтјевом бр: 03-532-281/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања уписа кћерке у школу
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите

РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-281-1/09/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Марковић Милан из
Растоке, у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Марковић Милан из Растоке, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од
100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45195785000 код Уникредит банке.
Средства уплатити са ставке комуналне потрошње
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Марковић Милан из Растоке
захтјевом бр: 03-532-31/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази се у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова дуговања елек.енер.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-31-1/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Милојевић Душан из
Чађавица у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93 и
15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама Закона
о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр. 110/03),
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Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.010. године и чл.
190. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник
РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Милојевић Душан из Чађавице, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
________________код ______________ банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Милојевић Душан из Чађавице
захтјевом бр: 03-532-41/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-41-1/10
Датум:08.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Савић Јања из
Д.Рибника у поступку остваривања права на
једнократну новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73
и 79. Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС
бр.5/93 и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и
допунама Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС
бр. 110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Савић Јањи, признаје се право на једнократну
новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
1567694655 код Уникредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратила се Савић Јања из Д.Рибника захтјевом
бр: 03-532-34/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :

1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова лијечења сина
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-34-1/10
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Тодоровић Маринко из
Д.Рибник у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Тодоровић Маринко из Д.Рибник, признаје се
право на једнократну новчану помоћ у износу од
150,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
240010012190 код Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Тодоровић Маринко из Д.Рибника
захтјевом бр: 03-532-250/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова животних потреба
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-250-1/09/10
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић
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Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Томишић Јово из
Врбљана у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Томишић Јово из Врбљана, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 200,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8086298500 код Развојне банке.
Средства уплатити са ставке сахрана незбринутих
лица
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Томишић Јово из Врбљана
захтјевом бр: 03-532-14/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова сахране мајке
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-14-1/10
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Врачар Синиша из
Рибника у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Врачар Синиша из Рибника, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 200,00 КМ

Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45171479000 код Уни кредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Врачар Синиша из Рибник
захтјевом бр: 03-532-12/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова лијечења дјетета
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-12-1/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Жежељ Зора из
Превије у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Жежељ Зори из Превије, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
4000103620 код Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Жежељ Зора из Превије захтјевом
бр: 03-532-272/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребезапослена у општини са миним. платом
3.На име плаћања трошкова плаћања лијекова
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
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је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-272-1/09/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући
по захтјеву Илић Станислав из Раткова, а на основу
чл.10. став 2. алинеја 5. и чл. 19. Закона о социјалној
заштити (,,Службени гласник РС,, бр.5/93,15/96 и
110/03 .) и чл. 7 Правилника о једнократним новчаним
помоћима бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010. год. д о н о
с и:
РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница
Члан 1.
Илић Станиславу из Раткова oдобравају
се
средства у укупном износу од 250,38 КМ.
Наведени износ уплатити нажирорачун,,Зеленго
ра,,д.о.о.бр.5620990000275683 отворен код Развојне
банке.
Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања бродског пода .
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.
Број:03-532-198-1/09/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући
по захтјеву Мандић Бранко из Д.Рибника, а на основу
чл.10. став 2. алинеја 5. и чл. 19. Закона о социјалној
заштити (,,Службени гласник РС,, бр.5/93,15/96 и
110/03 .) и чл. 7 Правилника о једнократним новчаним
помоћима бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010. год. д о н о
с и:
РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница
Члан 1.
Мандић Бранку из Д.Рибника oдобравају се
средства у укупном износу од 99,99 КМ.
Наведени износ уплатити на жирорачунСТР,,Ацомаркет ,,д.о.о.Рибник бр.5620998073717312 отворен
код Развојне банке.
Члан 2.

Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања животних намирница.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.
Број:03-532-33-1/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући
по захтјеву Савановић Љубице из Велија, а на основу
чл.10. став 2. алинеја 5. и чл. 19. Закона о социјалној
заштити (,,Службени гласник РС,, бр.5/93,15/96 и
110/03 .) и чл. 7 Правилника о једнократним новчаним
помоћима бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010. год. д о н о
с и:
РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница
Члан 1.
Савановић Љубици из Велија oдобравају се
средства у укупном износу од 50,00 КМ.
Наведени износ уплатити на жиро рачун
СТР,,Саша,, бр.5510650001620867 отворен код Уни
кредит банке, по рачун број 34/09 од 27.10.2009.
године.
Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања животних намирница.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.
Број:03-532-36/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући
по захтјеву Савановић Анђа из Средица, а на основу
чл.10. став 2. алинеја 5. и чл. 19. Закона о социјалној
заштити (,,Службени гласник РС,, бр.5/93,15/96 и
110/03 .) и чл. 7 Правилника о једнократним новчаним
помоћима бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010. год. д о н о
с и:
РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница
Члан 1.
Савановић Анђи oдобравају се средства у укупном
износу од 50,01 КМ.
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Наведени износ уплатити на жирорачун,,Мики
-Компани,,д.о.о.Рибник бр.5620990001478192 отворен
код Развојне банке, по фактури број 00021
Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања животних мамирница.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.
Број:03-532-24/10		
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући
по захтјеву Тучић Драган из Велија, а на основу чл.10.
став 2. алинеја 5. и чл. 19. Закона о социјалној заштити
(,,Службени гласник РС,, бр.5/93,15/96 и 110/03 .) и
чл. 7 Правилника о једнократним новчаним помоћима
бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010. год. д о н о с и:

РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница
Члан 1.
Тучић Драгану из Велија oдобравају се средства у
укупном износу од 50,00 КМ.
Наведени износ уплатити на жиро рачун
,,Шиша,,д.о.о.Г.Рибник бр.5620990000350858 отворен
код Развојне банке, по рачун број 00012
Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања животних намирница.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.
Број:03-532-6/10			
Датум:05.02.2010. године

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић
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