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РИБНИК
ОПШТИНА ОПШТИНА
РИБНИК

Година X

Година IV
Број: 4/2009

Број: 16/2005
Датум: децембар, 2005
Датум: Oktobar, 2009.
РЈЕШЕЊЕ
1.Буљић Гојко из Врбљана, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од
50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
240070005409 код НЛБ Развојна банке.

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Бјелић Младен из
Г.Ратково, 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Буљић Гојко из Врбљана из захтјевом бр: 03532-24-5 /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 лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

РЈЕШЕЊЕ
1.Бјелић Младен из Г.Раткова, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8059187294 код НЛБ Развојна банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Бјелић Младен из Г.Ратково захтјевом
бр: 03-532-141 /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 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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Број:03-532-24-6 /09
Небојша Караћ
Датум:04.09.2009.год.
___________________________________________________________

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Гарић Загорека из
Соколово, 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Број:03-532-141 -1 /09
Небојша Караћ
Датум:04.09.2009.год.
___________________________________________________________
_

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Буљић Гојко 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
1.Гарић Загорка из Соколова, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8080648738 код НЛБ Развојна банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Гарић Загорка из Соколово захтјевом
бр: 03-532-150 /09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :

1

Службени гласник општине Рибник
Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Јаковљевић Миладин 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази се у стању социјалне потребе-самохрана
мајка
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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Јаковљевић Миладин из Ситнице, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
240010013200 код НЛБ Развојна банке.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Јаковљевић Миладин из Синице захтјевом бр:
03-532-107 /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 лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

_____________________
Број:03-532-150 -1 /09
Небојша Караћ
Датум:04.09.2009.год.
___________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Ивић Мирјана 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

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.

РЈЕШЕЊЕ
1.Ивић Мирјана из Растоке, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 150,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8080893275 код НЛБ Развојна банке.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Ивић Мирјана из Растоке захтјевом бр:
03-532-155 /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 лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Број:03-532-107-1 /09
_____________________
Датум:04.09.2009.год.
Небојша Караћ
___________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Ковачевић Роса 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

РЈЕШЕЊЕ
1.Ковачевић Роса из Растоке, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од
100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
240010013626 код НЛБ Развојна банке.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Небојша Караћ
Број:03-532-155-1 /09
Датум:04.09.2009.год.
____________________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Ковачевић Роса из Растоке из захтјевом бр: 03532-131 /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 лијечења

2

Службени гласник општине Рибник
Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Самац Стево и 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Самац Стево из Рибника, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
240070004518 код НЛБ Развојна банке.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Број:03-532-131-1 /09
_____________________
Датум:04.09.2009.год.
Небојша Караћ
___________________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Самац Стево из Рибника из захтјевом бр: 03532-145 /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 лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Љубанић Ратко 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1.Љубанић Ратко из Превије, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од
150,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8079989041 код НЛБ Развојна банке.

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Љубанић Ратко из Превије из захтјевом бр: 03532-129 /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 лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број:03-532-145-1 /09
_____________________
Датум:04.09.2009.год.
Небојша Караћ
__________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Савановић Анђа 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Савановић Анђа из Средица, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8069718293 код НЛБ Развојна банке.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Број:03-532-129-1 /09
Небојша Караћ
Датум:04.09.2009.год.
___________________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Савановић Анђа из Средица захтјевом бр: 03532-114 /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 лијечења дјетета
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
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Службени гласник општине Рибник
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8027647453 код НЛБ Развојна банке.

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.

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Тодоровић Маринко из Д.Рибника захтјевом
бр: 03-532-140 /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 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.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број:03-532-114-3 /09
_____________________
Датум:04.09.2009.год.
Небојша Караћ
____________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Стојановић Драган 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број:03-532-140-1 /09
_____________________
Датум:04.09.2009.год.
Небојша Караћ
___________________________________________________________

РЈЕШЕЊЕ
1.Стојановић Драган из Растоке, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 150,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8034794122 код НЛБ Развојна банке.

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Тодоровић Свјетлана 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Стојановић Драган из Растоке
захтјевом бр: 03-532-138 /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 лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

РЈЕШЕЊЕ
1.Тодоровић Свјетлана из Д.Рибника, признаје
се право на једнократну новчану помоћ у износу од
205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8065931995 код Развојне банке.

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.

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Тодоровић Свјетлана из Д.Рибника
захтјевом бр: 03-532-151 /09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази се у стању социјалне потребе-самохрана
мајка
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.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број:03-532-138-3 /09
_____________________
Датум:04.09.2009.год.
Небојша Караћ
____________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Тодоровић Маринко 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Тодоровић Маринко из Д.Рибника, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ

Број:03-532-151 -1 /09
Датум:03.09.2009.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

Службени гласник општине Рибник
Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Двизац Миле 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

рјешења.

РЈЕШЕЊЕ
1.Двизац Миле из Превије, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45174507000 код Уникредит банке.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број:03-532-102-4 /09
_____________________
Датум:07.09.2009.год.
Небојша Караћ
___________________________________________________________

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Ђуричић Доста из
Д.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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Двизац Миле из Превије захтјевом бр: 03-53234-3 /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 лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

РЈЕШЕЊЕ
1.Ђуричић Дости из Д.Раткова, признаје се
право на једнократну новчану помоћ у износу од 100,00
КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
5620998028403665 код Разв. банке.

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Ђуричић Доста
из Д.Раткова
захтјевом бр: 03-521-115-2/09.
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 лијечења .
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Број:03-532-34-4/09
Небојша Караћ
Датум:04.09.2009.год.
____________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Ђукић Жељко 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Ђукић Жељки из Превије, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 300,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45187144000 код Уникредит банке.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број:03-532-115-3 /09
_____________________
Датум:04.09.2009.год.
Небојша Караћ
___________________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Ђукић Жељко из Превије захтјевом бр:
03-532-102-3/09.
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 oпремања дјеце у школу
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
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Службени гласник општине Рибник
8080541553 код НЛБ Развојна банке.

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по предлогу социјалног радника, у
поступку остваривања права на једнократну новчану
помоћ породици Гајић, 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.01-532-1/07 од 03.01.2007. године и чл.
190. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС
бр. 13/02) д о н о с и:

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Куриђа Станојка из Стражица захтјевом бр:
03-532-146 /09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налзи 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.

РЈЕШЕЊЕ
1.Да се обавезује Служба социјалне и дјечије заштите
измирити дуговања према Електродистрибуцији
МрконићГрад у износу 530,18 КМ на ж.р.
56209900018957-17 код НЛБ Развојне банке и
регистрације потрошача Гајић Ђуре у кући
Давидовић Стојана у износу 69,03 КМ на ж.р.
56209900001349-36 НЛБ Развојна банка.

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

Наведене износе уплатити са позиције комуналне
потрошње.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Број:03-532-146-1/09
Небојша Караћ
Датум:04.09.2009.год.
___________________________________________________________

Образложење
Одласком на терен установљеноје да је породица Гајић
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је породица Гајић становник општине Рибник
2.Да се налзи у стању социјалне потребе
3.Да броји шест чланова домаћинства
4.Да су незапослени
5.Да су из разлога одлааска-доласка дјеце у школу
уселили у кућу Давидовић Стојана
(која има дуговања потрошње елек.енергије. коју су
начинили непознати починиоци.)
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Mарковић Илија из Бања
Лука , 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1.Марковић Илија из Бања Луке, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45301134000 код Уникредит банке.

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.

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Марковић Илија из Бања Луке захтјевом бр:
03-532-134 /09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је мајка именованог становник општине Рибник,
2.Да се налзила у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова сахране мајке Стоје
Марковић
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
/09
Број:03-532_____________________
Датум:16.09.2009.год.
Небојша Караћ
____________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Куриђа Станојка из
Стражица
, 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.01-532-1/07 од 03.01.2007. године и чл.
190. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС
бр. 13/02) д о н о с и:

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Куриђа Станојка из Стражица, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од
205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:

Број:03-532-134-1/09
Датум:04.09.2009.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

Службени гласник општине Рибник
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Рисовић Госпова 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Рисовић Госпова из Превије, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8077412042 код НЛБ Развојна банке.

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Тегелтија Маринко из
Превија , 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Рисовић Госпова из Превија захтјевом бр: 03532-135 /09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налзи 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.

РЈЕШЕЊЕ
1.Тегелтија Маринко, признаје се право на једнократну
новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
_____________________ код Уникредит банке.

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Број:03-532-174-1/09
_____________________
Датум:28.09.2009.год.
Небојша Караћ
___________________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Тегелтија Маринко из Превија захтјевом бр:
03-532-136 /09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налзи 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.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Број:03-532-135-1/09
Небојша Караћ
Датум:04.09.2009.год.
___________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Станишић Неђо 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Станишић Неђо из Заблећа, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 264,30 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45110603000 код Уни Кредит банке,са позиције
комуналне потрошње

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

Број:03-532-136-1/09
Датум:04.09.2009.год.
___________________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Станишић Неђо из Заблећа захтјевом бр: 03532-174 /09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налзи у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова дуговања електричне
енергије.
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Службени гласник општине Рибник
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Тица Перо 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.01532-1/07 од 03.01.2007. године и чл. 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Тица Пери из Превије, признаје се право на једнократну
новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8026736720 код НЛБ Развојне банке.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Број:03-532-165-1/09
_____________________
Датум:10.09.2009.год.
Небојша Караћ
___________________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Тица Перо из Превије захтјевом бр: 03-532154 /09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налзи у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова потреба живота
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Тодоровић Тито 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.01-532-1/07 од 03.01.2007. године и чл.
190. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС
бр. 13/02) д о н о с и:

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.

РЈЕШЕЊЕ
1.Тодоровић Тито из Д.Рибника, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 150,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45138860000 код Уникредит банке.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Тодоровић Тито из Д.Рибника захтјевом бр:
03-532-139 /09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налзи у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова опрмања дјеце у школу
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

Број:03-532-154-1/09
Датум:25.09.2009.год.
___________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Тодоровић Миле 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.01-532-1/07 од 03.01.2007. године и чл.
190. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС
бр. 13/02) д о н о с и:

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Тодоровић Миле из Д.Рибник, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од
205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45103675001 код Уникредит банке.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Број:03-532-139-1/09
Небојша Караћ
Датум:04.09.2009.год.
___________________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Тодоровић Миле из Д.Рибника захтјевом бр:
03-532-165 /09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налзи у стању социјалне потребе
3.На име плаћања трошкова лијечења родитеља
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Службени гласник општине Рибник
Служба социјалне и дјечије заштите,
рјешавајући по захтјеву Гајић Божана из Ситнице, 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.01-532-3/07 од
03.01.2007. год. д о н о с и:

Служба социјалне и дјечије заштите,
рјешавајући по захтјеву Савановић Љубице из Велија и
Двизац Спаса из Слатина, 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.01532-3/07 од 03.01.2007. год. д о н о с и:

РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница

РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница

Члан 1.
Гајић Божана из Ситнице oдобравају се средства у
укупном износу од 128,04 КМ.
Наведени износ уплатити на жиро рачун ,,Ибис-Траде
д.о.о..“број 5620990000351925 отворен код НЛБ Развојне
банке, по фактура број 00009

Члан 1.
Савановић Љубици из Велија и Двизац Спаса
из Слатина oдобравају се средства у укупном износу од
99.83 КМ.
Наведени износ уплатити на жиро рачун „Мики
Kомпани д.о.о“ број 5620990001478192 отворен код
НЛБ Развојне банке, по фактури број 00275 од 31.08.2009
године.
Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања животних мамирница.

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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Број:03-532-сл./09
Небојша Караћ
Датум:09.09.2009. год.
____________________________________________________________

Број:03-532- сл/09
_____________________
Небојша Караћ
Датум:09.09.2009. год.
___________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите,
рјешавајући по захтјеву Мацановић Невенка из
Мацановића, 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.01-532-3/07 од
03.01.2007. год. д о н о с и:

Служба социјалне и дјечије заштите,
рјешавајући по захтјеву Tучић 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.01-532-3/07 од
03.01.2007. год. д о н о с и:

РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница

РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница

Члан 1.
Мацановић Невенка из Мацановићи oдобравају се
средства у укупном износу од 50,00 КМ.
Наведени износ уплатити на жиро рачун СТР,,Росић,,број
5620990001499435 отворен код НЛБ Развојне банке.
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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

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.“ број 5620990000350858 отворен код НЛБ
Развојне банке, по рачуну број 00200
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.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

_____________________
Број:03-532-130-1./09
Небојша Караћ
Датум:09.09.2009. год.
____________________________________________________________

Број:03-532- 7-6/09
Датум:10.08.2009. год.
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

Службени гласник општине Рибник
кости и субдуралним хемадонумом. Евидентно је стање
након краниотомије и евакуације херматома са
последичним псеудонеурастеничним појавама лакшег
степена. Неуролошким праћењем су утврђени
епилепсчики напади више пута мјесечно.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки Т.159-б-50%, и Т.149-30%, што укупно износи 70%
V (пета) категорија - трајно.
На основу наведеног овај орган констатује да су
и даље испуњени услови из чл. 4. став 1 Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С., те се именованом као
таквом признаје право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
36% од основа, (чл.44. став 2.Закона)
Основица за израчунавање мјесечних износа
примања по овом Закону утврђује се
у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује се почетком
сваке године са индексом кретања малопродајних цијена
у претходној години, према саопштењу Завода за
статистику Р.Српске, у висини расположивих средстава
планираних у буџету Р.Српске за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси влада
Републике Српске ( чл. 17. став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
овог органа број: 03-560-450/04 од 30.12.2004.године, а у
складу са чл 32. став 1. Закона о измјенама и допунама
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског рата Р.С. (
«Сл.гласник Р.С», бр. 59/08).
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене (чл.77. став 3.Закона).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (чл. 95. став 1. и 3. и чл. 83.
став 4.Закона).

Одјељење за општу управу општине Рибник,
рјешавајући по службеној дужности у поступку
превођења предмета личне инвалиднине за Чутура
Стевана Горана, а у складу са чланом 83. став 1. и члана
126 став 1.Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07,
59/08) и чл. 19о. Закона о општем управном поступку
(«Сл.гласник Р.С», бр. 13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Чутура Стевана Горану, ЈМБ 0703967102408,
признатом РВИ-у IV (четврте) категорије са 80%
инвалидитета, на даље се утврђује статус РВИ-а V (пете)
категорије са 70% инвалидитета, а по основу рањавања за
вријеме службе у ВРС, и као такав има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
36% од основа, почев од 01.10.2009. године, па све док
постоје Законом прописани услови – трајно.
Основ за обрачун мјесечних износа примања
утврђује се у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује
се почетком сваке године са индексом кретања
малопродајних цијена у претходној години, према
саопштењу Завода за статистику Републике Српске и
висином расположивих средстава планираних у буџету
Републике Српске за текућу годину.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене.
Овим рјешењем замјењује се рјешење овог
органа број: 03-560-450/04 од 30.12.2004.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењем овог органа број 03-560450/04 од 30.12.2004.године, Чутура Стевана Горану је
IV категорије са 80%
признат статус РВИ-а
инвалидитета, са правом на личну инвалиднину, у
мјесечном износу од 41% од основа, а по основу
рањавања за вријеме службе у ВРС.
Ступањем на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
рата Р.С. / «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08), овај орган је
сходно члану 32. овог Закона у обавези, да по службеној
дужности у прописаном року донесе рјешење о
превођењу у складу са овим Законом.
Рјешавајући у поступку превођења,а по
наредбама Другостепеног органа,наведеним у Записнику
сачињеном након извршеног инспекцијског надзора код
овог органа, дана 22.07.2009.године, сходно одредбама
чл. 118. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца, одбрамбено- отаџбинског
рата Р.Српске, и у вези са чланом 10.Правилника о раду
љекарских комисија у поступку за остваривање права по
Закону о правима војних инвалида и породица палих
бораца («Сл. гласник Р.С.») бр.22/93),овај орган упутио је
именованог код првостепене љекарске комисије, ради
прибављања Налаза и мишљења.
У свом Налазу и мишљењу бр. 561/09
од10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је
констатовала, да је именовани као припадник ВРС
задобио повреду експлозивном направом у предјелу
лијеве темпоралне регије праћену преломом темпоралне

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против
овогрјешења може се изјавити жалба Министарству рада
и борачко инвалидске заштите у року од 15 дана од дана
пријема рјешења. Жалба се подноси путем овог органа, а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
5. А/А

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Број: 03-560-450/04/09
Дату, 24.09.2009.године
____________________________________________________________
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Службени гласник општине Рибник
констатовала, да је именовани као припадник ВРС
задобио пенетрантне повреде гелерима експлозивне
направе у предјелу грудног коша и трбуха са
последичним оштећењем дебелог цријева , вишеструких
оштећења танког цријева. Истовремено је задобио
повреде у предјелу лијеве глутеалне регије обе
поткољенице , лијеве надлактице и у предјелу главе.
Евидентни су знаци одузетости нервус фацијалиса са
лијеве стране, пост оперативне ожиљне промјене
интерстинално са знацима поремећаја пасаже цријева
као и респираторне сметње као последица преурокумоналних прираслица. Очигледни су знаци оштећења
слуха као последица снажне детонације. Упадљиве су
ожиљне промјене лица са лијеве стране као и изражене
псеудонеурасеничне сметње лакшег степена.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки 185-50%, Т. 225.-50%,Т.176.-а 30%, Т.174.б.- 30%,
Т.222.-30%, Т.89.-30% , што укупно износи 100% II група
ТРАЈНО.
На основу наведеног овај орган констатује да су
и даље испуњени услови из чл. 4. став 1 Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С., те се именованом као
таквом признаје право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
100% од основа, (чл.44. став 2.Закона)
- допунско материјално обезбјеђење у
мјесечном износу од 14% од основа, (чл. 51а став
2.Закона)
Основица за израчунавање мјесечних износа
примања по овом Закону утврђује се у почетном износу
од 500,00 КМ, и усклађује се почетком сваке године са
индексом кретања малопродајних цијена у претходној
години, према саопштењу Завода за статистику Р.Српске,
у висини расположивих средстава планираних у буџету
Р.Српске за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси влада
Републике Српске ( чл. 17. став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењују се и преводе рјешења
овог органа број: 03-560-958/05/07 од 25.05.2007.године,
а у складу са чл 32. став 1. Закона о измјенама и допунама
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског рата Р.С. (
«Сл.гласник Р.С», бр. 59/08).
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног прва у року од 15 дана од дана
настанка промјене (чл.77. став 3.Закона).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (чл. 95. став 1. и 3. и чл. 83.
став 4.Закона).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против
овогрјешења може се изјавити жалба Министарству рада
и борачко инвалидске заштите у року од 15 дана од дана
пријема рјешења. Жалба се подноси путем овог органа, а
ослобођена је од плаћања таксе.

Одјељење за општу управу општине Рибник,
рјешавајући по службеној дужности у поступку
превођења предмета личне инвалиднине за Ђукановић
Стевана Спасоју, а у складу са чланом 83. став 1. и члана
126 став 1.Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07,
59/08) и чл. 19о. Закона о општем управном поступку
(«Сл.гласник Р.С», бр. 13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Ђукановић Стевана Спасоји, ЈМБ
1007943102382, признатом РВИ-у II ( друге) категорије
са 100% инвалидитета, и даље се утврђује статус РВИ-а II
(друге) категорије са 100% инвалидитета, а по основу
рањавања за вријеме службе у ВРС, и као такав има право
на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од 100% од
основа,
- допунско материјално обезбјеђење у мјесечном износу
од 14% од основа, а све то почев од 01.05.2008.године, па
све док постоје Законом прописани услови – Трајно.
Основ за обрачун мјесечних износа примања утврђује се
у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује се почетком
сваке године са индексом кретања малопродајних цијена
у претходној години, према саопштењу Завода за
статистику Републике Српске и висином расположивих
средстава планираних у буџету Републике Српске за
текућу годину.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене.
Овим рјешењем замјењује се рјешење овог
органа број: 03-560-958/05/07 од 25.05.2007.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењима овог органа број 03-560958/05/07 од 25.05.2007.године, именованом је признат
статус РВИ-а II категорије са 100% инвалидитета, са
правом на личну инвалиднину, у мјесечном износу од
100% од основа, а по основу рањавања за вријеме службе
у ВРС.
Ступањем на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског
рата Р.С. / «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08), овај орган је
сходно члану 32. овог Закона у обавези, да по службеној
дужности у прописаном року донесе рјешење о
превођењу у складу са овим Законом.
Рјешавајући у поступку превођења,а по
наредбама Другостепеног органа,наведеним у Записнику
сачињеном након извршеног инспекцијског надзора код
овог органа, дана 22.07.2009.године, сходно одредбама
чл. 118. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца, одбрамбено- отаџбинског
рата Р.Српске, и у вези са чланом 10.Правилника о раду
љекарских комисија у поступку за остваривање права по
Закону о правима војних инвалида и породица палих
бораца («Сл. гласник Р.С.») бр.22/93),овај орган упутио је
именованог код првостепене љекарске комисије, ради
прибављања Налаза и мишљења.
У свом Налазу и мишљењу бр. 555/09
од10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
Број: 03-560-958/09
Дату, 14.09.2009.године
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
направом уз вишеструку повреду танког цијева,
плеурофуноралним прираслицама , респираторном
инсуфицијенцијом блажег степена .Такође је евидентно
стање након компликованог вишеструког прелома
подлактичне кости са заосталом ангулациом, скраћењем
радијуса, радиоунарном синотозом и маделунолним
деформитетом.
Наведено оштећење организма цијењено је по тачки
Т.255.-50%, Т.220.-40% , Т.39.-40%, што укупно износи
80% IV (четврта) категорија - трајно.
На основу наведеног овај орган констатује да су
и даље испуњени услови из чл. 4. став 1 Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С., те се именованом као
таквом признаје право на: личну инвалиднину у
мјесечном износу од 41% од основа, (чл.44. став
2.Закона) Основица за израчунавање мјесечних износа
примања по овом Закону утврђује се у почетном износу
од 500,00 КМ, и усклађује се почетком сваке године са
индексом кретања малопродајних цијена у претходној
години, према саопштењу Завода за статистику Р.Српске,
у висини расположивих средстава планираних у буџету
Р.Српске за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси влада
Републике Српске ( чл. 17. став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
овог органа број: 03-560-131/05 од 30.03.2005.године, а у
складу са чл 32. став 1. Закона о измјенама и допунама
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског рата Р.С. (
«Сл.гласник Р.С», бр. 59/08).
Именовани је дужан пријавити овом органу сваку
промјену која је од утицаја на кориштење и престанак
наведеног прва у року од 15 дана од дана настанка
промјене (чл.77. став 3.Закона).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба не
одлажу извршење рјешења (чл. 95. став 1. и 3. и чл. 83.
став 4.Закона).

Одјељење за општу управу општине Рибник, рјешавајући
по службеној дужности у поступку превођења предмета
личне инвалиднине за Гвозденовић Јове Војислава, а у
складу са чланом 83. став 1. и члана 126 став 1.Закона о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07, 59/08) и чл. 19о. Закона о
општем управном поступку («Сл.гласник Р.С», бр.
13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Г в о з д е н о в и ћ Ј о в е В о ј и с л а в у, Ј М Б
2704965102382, признатом РВИ-у III (треће) категорије
са 90% инвалидитета, на даље се утврђује статус РВИ-а
IV (четврте) категорије са 80% инвалидитета, а по основу
рањавања за вријеме службе у ВРС, и као такав има право
на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од 41% од
основа, почев од 01.10.2009. године, па све док постоје
Законом прописани услови – трајно.
Основ за обрачун мјесечних износа примања утврђује се
у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује се почетком
сваке године са индексом кретања малопродајних цијена
у претходној години, према саопштењу Завода за
статистику Републике Српске и висином расположивих
средстава планираних у буџету Републике Српске за
текућу годину.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене.
Овим рјешењем замјењује се рјешење овог
органа број: 03-560-131/05 од 30.03.2005.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењем овог органа број 03-560131/05 од 30.03.2005.године, именованом је признат
статус РВИ-а III категорије са 90% инвалидитета, са
правом на личну инвалиднину, у мјесечном износу од
55% од основа, а по основу рањавања за вријеме службе у
ВРС.
Ступањем на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског
рата Р.С. / «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08), овај орган је
сходно члану 32. овог Закона у обавези, да по службеној
дужности у прописаном року донесе рјешење о
превођењу у складу са овим Законом.
Рјешавајући у поступку превођења,а по
наредбама Другостепеног органа,наведеним у Записнику
сачињеном након извршеног инспекцијског надзора код
овог органа, дана 22.07.2009.године, сходно одредбама
чл. 118. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца, одбрамбено- отаџбинског
рата Р.Српске, и у вези са чланом 10.Правилника о раду
љекарских комисија у поступку за остваривање права по
Закону о правима војних инвалида и породица палих
бораца («Сл. гласник Р.С.») бр.22/93),овај орган упутио је
именованог код првостепене љекарске комисије, ради
прибављања Налаза и мишљења.
У свом Налазу и мишљењу бр. 563/09
од10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је
констатовала, да код именованог постоји стање након
пенетрантне торакоабдоминалне повреде експлозивном

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овогрјешења
може се изјавити жалба Министарству рада и борачко
инвалидске заштите у року од 15 дана од дана пријема
рјешења. Жалба се подноси путем овог органа, а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-131/05/09
_________________________
Дату, 18.09.2009.године
Мр. Душко Дакић
___________________________________________________________
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Службени гласник општине Рибник
мишљења.
У свом Налазу и мишљењу бр. 571/09 од 10.09.2009.
године првостепена љекарска комисија је констатовала,
да код именованог постоји стање након саниране
непенетрантне повреде лијевог хемиторакса са
е в и д е н т н ом ож и љ н ом п р ом ј е н ом бе з ве ћ и х
функционалних сметњи. Такође се констатује да је код
именованог у току службе у оружаним снагама и под
ратним околностима дошло до манифестације
ендокрилогног обољења (дијабетес инсипидуса) због
чега је под редовном супституционом терапијом АД
хормона.
Наведено оштећење организма цијењено је по тачки
Т.301.-60%, VI (шеста) категорија - трајно.
На основу наведеног овај орган констатује да су
и даље испуњени услови из чл. 4. став 1 Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С., те се именованом као
таквом признаје право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од 24% од
основа, (чл.44. став 2.Закона)
Основица за израчунавање мјесечних износа примања по
овом Закону утврђује се
у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује се почетком
сваке године са индексом кретања малопродајних цијена
у претходној години, према саопштењу Завода за
статистику Р.Српске, у висини расположивих средстава
планираних у буџету Р.Српске за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси влада
Републике Српске ( чл. 17. став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
овог органа број: 03-560-165/05 од 13.04.2005.године, а у
складу са чл 32. став 1. Закона о измјенама и допунама
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског рата Р.С. (
«Сл.гласник Р.С», бр. 59/08).
Именовани је дужан пријавити овом органу сваку
промјену која је од утицаја на кориштење и престанак
наведеног прва у року од 15 дана од дана настанка
промјене (чл.77. став 3.Закона).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба не
одлажу извршење рјешења (чл. 95. став 1. и 3. и чл. 83.
став 4.Закона).

Одјељење за општу управу општине Рибник,
рјешавајући по службеној дужности у поступку
превођења предмета личне инвалиднине за Јокић Илије
Младенка, а у складу са чланом 83. став 1. и члана
32.Закона о измјенама и допунама закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске («Сл.
гласник Р.С.»бр 59/08, а у вези са чланом126. став
1.Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07) и чл. 19о.
Закона о општем управном поступку («Сл.гласник Р.С»,
бр. 13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Јокић Илије Младенку, рођен 30.05.1971.године,
признатом РВИ-у IV (четврте) категорије са 80%
инвалидитета, на даље се утврђује статус РВИ-а VI
(шесте) категорије са 60% инвалидитета, а по основу
рањавања и обољења за вријеме службе у ВРС, и као
такав има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од 24% од
основа, почев од 01.10.2009. године, па све док постоје
Законом прописани услови – трајно.
Основ за обрачун мјесечних износа примања утврђује се
у почетном износу од
500,00 КМ, и усклађује се почетком сваке године са
индексом кретања малопродајних цијена у претходној
години, према саопштењу Завода за статистику
Републике Српске и висином расположивих средстава
планираних у буџету Републике Српске за текућу годину.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене.
Овим рјешењем замјењује се рјешење овог
органа број: 03-560-165/05 од 13.04.2005.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењем овог органа број 03-560-165/05 од
13.04.2005.године, Јокић Илије Младенку је признат
статус РВИ-а IV категорије са 80% инвалидитета, са
правом на личну инвалиднину, у мјесечном износу од
41% од основа, а по основу рањавања и обољења за
вријеме службе у ВРС.
Ступањем на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
рата Р.С. / «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08), овај орган је
сходно члану 32. овог Закона у обавези, да по службеној
дужности у прописаном року донесе рјешење о
превођењу у складу са овим Законом.
Рјешавајући у поступку превођења,а по
наредбама Другостепеног органа,наведеним у
Записнику сачињеном након извршеног инспекцијског
надзора код овог органа, дана 22.07.2009.године, сходно
одредбама чл. 118. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца, одбрамбеноотаџбинског рата Р.Српске, и у вези са чланом
10.Правилника о раду љекарских комисија у поступку за
остваривање права по Закону о правима војних инвалида
и породица палих бораца («Сл. гласник Р.С.») бр.22/93),
овај орган упутио је именованог код првостепене
љекарске комисије, ради прибављања Налаза и

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овогрјешења
може се изјавити жалба Министарству рада и борачко
инвалидске заштите у року од 15 дана од дана пријема
рјешења. Жалба се подноси путем овог органа, а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-165/05/09
_________________________
Дату, 22.09.2009.године
Мр. Душко Дакић
___________________________________________________________
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Службени гласник општине Рибник
У свом Налазу и мишљењу бр. 564/09
од10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је
констатовала, да је именовани као припадник ВРС
задобио повреду експлозивном направом у предјелу
десне поткољенице са вишеструким преломима,
дефектом меких ткива као и магистралних крвних
судова. Због компликација је урађена наткољена
ампутација са евидентним неподесним батаљком за
протетисање и повременим калузалгијама.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки 116-а-90%, плус 10% примјеном члана
7.Правилника , што укупно износи 100% II група
ТРАЈНО.
Именованом се такође признаје право на
ортопедски додатак првог степена оштећења организма,
по одредби г. Правилника о оштећењима организма по
основу којих војни инвалид има право на ортопедски
додатак.
На основу наведеног овај орган констатује да су
и даље испуњени услови из чл. 4. став 1 Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С., те се именованом као
таквом признаје право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
100% од основа, (чл.44. став 2.Закона)
- ортопедски додатак I степена у мјесечном
износу од 29% од основа и (чл. 50. став 1. тачка 1 Закона)
- допунско материјално обезбјеђење у
мјесечном износу од 14% од основа, (чл. 51а став
2.Закона)
Основица за израчунавање мјесечних износа
примања по овом Закону утврђује се у почетном износу
од 500,00 КМ, и усклађује се почетком сваке године са
индексом кретања малопродајних цијена у претходној
години, према саопштењу Завода за статистику Р.Српске,
у висини расположивих средстава планираних у буџету
Р.Српске за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси влада
Републике Српске ( чл. 17. став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењују се и преводе рјешења
овог органа број: 03-560-149/05/07 од 25.05.2007.године,
а у складу са чл 32. став 1. Закона о измјенама и допунама
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског рата Р.С. (
«Сл.гласник Р.С», бр. 59/08).
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног прва у року од 15 дана од дана
настанка промјене (чл.77. став 3.Закона).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (чл. 95. став 1. и 3. и чл. 83.
став 4.Закона).

Одјељење за општу управу општине Рибник, рјешавајући
по службеној дужности у поступку превођења предмета
личне инвалиднине Јовановић Љубомира Раденка, а у
складу са чланом 83. став 1. и члана 126 став 1.Закона о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07, 59/08) и чл. 19о. Закона о
општем управном поступку («Сл.гласник Р.С», бр.
13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Јовановић Љубомира Раденку, рођеном
1960.године, признатом РВИ-у II ( друге) категорије са
100% инвалидитета, и даље се признаје статус РВИ-а II
(друге) категорије са 100% инвалидитета, а по основу
рањавања за вријеме службе у ВРС, и као такав има право
на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
100% од основа,
- ортопедски додатак i степена у мјесечном
износу од 29% од основа и
- допунско материјално обезбјеђење у
мјесечном износу од 14% од основа, а све то почев од
01.10.2009.године, па све док постоје Законом прописани
услови – Трајно.
Основ за обрачун мјесечних износа примања
утврђује се у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује
се почетком сваке године са индексом кретања
малопродајних цијена у претходној години, према
саопштењу Завода за статистику Републике Српске и
висином расположивих средстава планираних у буџету
Републике Српске за текућу годину.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене.
Овим рјешењем замјењује се рјешење овог
органа број: 03-560-149/05/07 од 25.05.2007.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењима овог органа број 03-560149/05/07 од 25.05.2007.године, именованом је признат
статус РВИ-а II категорије са 100% инвалидитета, са
правом на личну инвалиднину, и ортопедски додатак I
степена, а по основу рањавања за вријеме службе у ВРС.
Ступањем на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског
рата Р.С. / «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08), овај орган је
сходно члану 32. овог Закона у обавези, да по службеној
дужности у прописаном року донесе рјешење о
превођењу у складу са овим Законом.
Рјешавајући у поступку превођења,а по
наредбама Другостепеног органа,наведеним у Записнику
сачињеном након извршеног инспекцијског надзора код
овог органа, дана 22.07.2009.године, сходно одредбама
чл. 118. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца, одбрамбено- отаџбинског
рата Р.Српске, и у вези са чланом 10.Правилника о раду
љекарских комисија у поступку за остваривање права по
Закону о правима војних инвалида и породица палих
бораца («Сл. гласник Р.С.») бр.22/93), овај орган упутио
је именованог код првостепене љекарске комисије, ради
прибављања Налаза и мишљења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против
овогрјешења може се изјавити жалба Министарству рада
и борачко инвалидске заштите у року од 15 дана од дана
пријема рјешења. Жалба се подноси путем овог органа, а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
Број: 03-560-149/09
Дату, 14.09.2009.године
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
саниране пенетрантне повреде лијеве половине грудног
коша са послједичним оштећењем перикарда и срчаног
мишића са сада евидентним задебљањем перикарда и
ожиљним промјенама миокарда. Евидентни су знаци
плеурофлуменарних прираслица те средње тешка до
тешка вентилациона инсуфицијенција рестриктивног
типа. Евидентне су ожиљне промјене у предјелу десне
обрве као последица експлозивне повреде.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки Т.223.-50%, Т.246.-40% , што укупно износи 70% V
(пета) категорија - трајно.
На основу наведеног овај орган констатује да су
и даље испуњени услови из чл. 4. став 1 Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С., те се именованом као
таквом признаје право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
36% од основа, (чл.44. став 2.Закона)
Основица за израчунавање мјесечних износа
примања по овом Закону утврђује се
у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује се почетком
сваке године са индексом кретања малопродајних цијена
у претходној години, према саопштењу Завода за
статистику Р.Српске, у висини расположивих средстава
планираних у буџету Р.Српске за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси влада
Републике Српске ( чл. 17. став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
овог органа број: 03-560-130/05 од 30.03.2005.године, а у
складу са чл 32. став 1. Закона о измјенама и допунама
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског рата Р.С. (
«Сл.гласник Р.С», бр. 59/08).
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног прва у року од 15 дана од дана
настанка промјене (чл.77. став 3.Закона).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (чл. 95. став 1. и 3. и чл. 83.
став 4.Закона).

Одјељење за општу управу општине Рибник, рјешавајући
по службеној дужности у поступку превођења предмета
личне инвалиднине за Maцановић Бранка Милисава, а у
складу са чланом 83. став 1. и члана 126 став 1.Закона о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07, 59/08) и чл. 19о. Закона о
општем управном поступку («Сл.гласник Р.С», бр.
13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
М а ц а н о в и ћ Б р а н к а М и л и с а ву, р о ђ е н
20.10.1955.године , признатом РВИ-у III (треће)
категорије са 90% инвалидитета, на даље се утврђује
статус РВИ-а V (пете) категорије са 70% инвалидитета, а
по основу рањавања за вријеме службе у ВРС, и као такав
има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
36% од основа, почев од 01.10.2009. године, па све док
постоје Законом прописани услови – трајно.
Основ за обрачун мјесечних износа примања
утврђује се у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује
се почетком сваке године са индексом кретања
малопродајних цијена у претходној години, према
саопштењу Завода за статистику Републике Српске и
висином расположивих средстава планираних у буџету
Републике Српске за текућу годину.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене.
Овим рјешењем замјењује се рјешење овог
органа број: 03-560-130/05 од 30.03.2005.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењем овог органа број 03-560130/05 од 30.03.2005.године, Мацановић Бранка
Милисаву је признат статус РВИ-а III категорије са 90%
инвалидитета, са правом на личну инвалиднину, у
мјесечном износу од 55% од основа, а по основу
рањавања за вријеме службе у ВРС.
Ступањем на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског
рата Р.С. / «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08), овај орган је
сходно члану 32. овог Закона у обавези, да по службеној
дужности у прописаном року донесе рјешење о
превођењу у складу са овим Законом.
Рјешавајући у поступку превођења,а по
наредбама Другостепеног органа,наведеним у Записнику
сачињеном након извршеног инспекцијског надзора код
овог органа, дана 22.07.2009.године, сходно одредбама
чл. 118. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца, одбрамбено- отаџбинског
рата Р.Српске, и у вези са чланом 10.Правилника о раду
љекарских комисија у поступку за остваривање права по
Закону о правима војних инвалида и породица палих
бораца («Сл. гласник Р.С.») бр.22/93),
овај орган упутио је именованог код првостепене
љекарске комисије, ради прибављања Налаза и
мишљења.
У свом Налазу и мишљењу бр. 566/09
од10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је
констатовала, да код именованог постоји стање након

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против
овогрјешења може се изјавити жалба Министарству рада
и борачко инвалидске заштите у року од 15 дана од дана
пријема рјешења. Жалба се подноси путем овог органа, а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-130/05/09
_________________________
Дату, 18.09.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________
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Службени гласник општине Рибник
са вишеструким преломом надлактичне кости и лезијом
артерије и вене брахијалис, а као и у предјелу лијевог
хемиторакса. Евидентне су ожиљне промјене,
ограничени (минимални) покрети лијевог рамена,
деформација и скраћење лијеве надлактице, као и знаци
циркулаторне инсуфицијенције лијеве руке у цијелости.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки Т.62-а-60%, и Т.134-20%, што укупно износи 70% V
(пета) категорија - трајно.
На основу наведеног овај орган констатује да су
и даље испуњени услови из чл. 4. став 1 Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С., те се именованом као
таквом признаје право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
36% од основа, (чл.44. став 2.Закона)
Основица за израчунавање мјесечних износа
примања по овом Закону утврђује се у почетном износу
од 500,00 КМ, и усклађује се почетком сваке године са
индексом кретања малопродајних цијена у претходној
години, према саопштењу Завода за статистику Р.Српске,
у висини расположивих средстава планираних у буџету
Р.Српске за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси влада
Републике Српске ( чл. 17. став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
овог органа број: 03-560-177/05 од 06.04.2005.године, а у
складу са чл 32. став 1. Закона о измјенама и допунама
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског рата Р.С.
( «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08).
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене (чл.77. став 3.Закона).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (чл. 95. став 1. и 3. и чл. 83.
став 4.Закона).

Одјељење за општу управу општине Рибник, рјешавајући
по службеној дужности у поступку превођења предмета
личне инвалиднине за Мандић Славка Гојка, а у складу са
чланом 83. став 1. и члана 126 став 1.Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07, 59/08) и чл. 19о. Закона о
општем управном поступку («Сл.гласник Р.С», бр.
13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Мандић Славка Гојку, ЈМБ 0101960102380,
признатом РВИ-у IV (четврте) категорије са 80%
инвалидитета, на даље се утврђује статус РВИ-а V (пете)
категорије са 70% инвалидитета, а по основу рањавања за
вријеме службе у ВРС, и као такав има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
36% од основа, почев од 01.10.2009. године, па све док
постоје Законом прописани услови – трајно.
Основ за обрачун мјесечних износа примања
утврђује се у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује
се почетком сваке године са индексом кретања
малопродајних цијена у претходној години, према
саопштењу Завода за статистику Републике Српске и
висином расположивих средстава планираних у буџету
Републике Српске за текућу годину.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене.
Овим рјешењем замјењује се рјешење овог
органа број: 03-560-177/05 од 06.04.2005.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењем овог органа број 03-560177/05 од 06.04.2005.године, Мандић Славка Гојку је
IV категорије са 80%
признат статус РВИ-а
инвалидитета, са правом на личну инвалиднину, у
мјесечном износу од 41% од основа, и ортопедски
додатак III степена у мјесечном износу од 14% од основа,
а по основу рањавања за вријеме службе у ВРС.
Ступањем на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
рата Р.С. / «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08), овај орган је
сходно члану 32. овог Закона у обавези, да по службеној
дужности у прописаном року донесе рјешење о
превођењу у складу са овим Законом.
Рјешавајући у поступку превођења,а по
наредбама Другостепеног органа,наведеним у Записнику
сачињеном након извршеног инспекцијског надзора код
овог органа, дана 22.07.2009.године, сходно одредбама
чл. 118. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца, одбрамбено- отаџбинског
рата Р.Српске, и у вези са чланом 10.Правилника о раду
љекарских комисија у поступку за остваривање права по
Закону о правима војних инвалида и породица палих
бораца («Сл. гласник Р.С.») бр.22/93), овај орган упутио
је именованог код првостепене љекарске комисије, ради
прибављања Налаза и мишљења.
У свом Налазу и мишљењу бр. 565/09
од10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је
констатовала, да је именовани као припадник ВРС
повређиван у два наврата у предјелу лијеве надлактице ,

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против
овогрјешења може се изјавити жалба Министарству рада
и борачко инвалидске заштите у року од 15 дана од дана
пријема рјешења. Жалба се подноси путем овог органа, а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
5. А/А
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-177/05/09
_________________________
Дату, 24.09.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________
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Службени гласник општине Рибник
бораца («Сл.гласник Р.С.» бр 22/93),овај орган упутио је
именованог код првостепене љекарске комисије, ради
прибављања Налаза и мишљења.
У свом Налазу и мишљењу бр. 557/09 од
10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је
констатовала, да је именовани у току службе у оружаним
снагама , а под ратним околностима оболио а потом
лијечен од енцефаломиомитиса са последичним
функционалним оштећењима у форми екстрапирамидалног синдрома, те израженим психо органским
синдромом. Увидом на комисији непокретан, са
невољним покретима горњих екстремитета и главе,
неконтролисаним звучним феноменима, афазиом,
дислексиом и другим знацима тешке форме психоорганског синдрома.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки 196-в-100% I(прва) група ТРАЈНО.
Именованом се такође признаје право на додатак
за његу и помоћ другог степена.
На основу наведеног овај орган констатује да су
и даље испуњени услови из чл. 4. став 1 Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С., те се именованом као
таквом признаје право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
130% од основа, (чл.44. став 2.Закона)
- додатак за његу и помоћ II степена у
мјесечном износу од 100% од основа и (чл. 47. Закона)
- допунско материјално обезбјеђење у
мјесечном износу од 81% од основа, (чл. 51а став 1.тачка
1.Закона)
Основица за израчунавање мјесечних износа
примања по овом Закону утврђује се у почетном износу
од 500,00 КМ, и усклађује се почетком сваке године са
индексом кретања малопродајних цијена у претходној
години, према саопштењу Завода за статистику Р.Српске,
у висини расположивих средстава планираних у буџету
Р.Српске за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси влада
Републике Српске ( чл. 17. став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењују се и преводе рјешења
овог органа број: 03-560-142/05 од 01.04.2005.године и
бр. 03-560-189/05 од 22.04.2005.године, а у складу са чл
32. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрмбено-отаџбинског рата Р.С. ( «Сл.гласник
Р.С», бр. 59/08).
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног прва у року од 15 дана од дана
настанка промјене (чл.77. став 3.Закона).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (чл. 95. став 1. и 3. и чл. 83.
став 4.Закона).

Одјељење за општу управу општине Рибник, рјешавајући
по службеној дужности у поступку превођења предмета
личне инвалиднине Мандић Тривуна Тривуна, а у складу
са чланом 83. став 1. и члана 126 став 1.Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07, 59/08) и чл. 19о. Закона о
општем управном поступку («Сл.гласник Р.С», бр.
13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Мандић Тривуна Тривуну, из Рибника, рођеном
1964.године, до сада признатом РВИ-у II ( друге)
категорије са 100% инвалидитета, на даље се признаје
статус РВИ-а I (прве) категорије са 100% инвалидитета, а
по основу обољења за вријеме службе у ВРС, и као такав
има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
130% од основа,
- додатак за његу и помоћ II ( другог степена) у
мјесечном износу од 100 % од основа
- допунско материјално обезбјеђење војног
инвалида прве категорије у мјесечном износу од 81% од
основа, а све то почев од 01.10.2009.године, па све док
постоје Законом прописани услови, односно ТРАЈНО.
Основ за обрачун мјесечних износа примања
утврђује се у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује
се почетком сваке године са индексом кретања
малопродајних цијена у претходној години, према
саопштењу Завода за статистику Републике Српске и
висином расположивих средстава планираних у буџету
Републике Српске за текућу годину.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене.
Овим рјешењем замјењују се рјешења овог
органа број: 03-560-150/05 од 01.04.2005.године и бр. 03560-150-1/05 од 26.04.2005.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењима овог органа број 03-560150/05 од 01.04.2005.године и бр. 03-560-150-1/05 од
26.04.2005.године, именованом је признат статус РВИ-а
II категорије са 100% инвалидитета, са правом на личну
инвалиднину, додатак за његу и помоћ II степена и
допунско материјално обезбјеђење, а по основу обољења
за вријеме службе у ВРС.
Ступањем на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског
рата Р.С. / «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08), овај орган је
сходно члану 32. овог Закона у обавези, да по службеној
дужности у прописаном року донесе рјешење о
превођењу у складу са овим Законом.
Рјешавајући у поступку превођења,а по
наредбама Другостепеног органа,наведеним у Записнику
сачињеном након извршеног инспекцијског надзора код
овог органа, дана 22.07.2009.године, сходно одредбама
чл. 118. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца, одбрамбено-отаџбинског
рата Р.Српске,и у вези са чланом 10.Правилника о раду
љекарских комисија у поступку за оствривање права по
Закону о правима војних инвалида и породица палих

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против
овогрјешења може се изјавити жалба Министарству рада
и борачко инвалидске заштите у року од 15 дана од дана
пријема рјешења. Жалба се подноси путем овог органа, а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
Број: 03-560-142/05/09
Дату, 14.09.2009.године
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
констатовала, да код именованог постоји стање након
задобијене повреде ватреним оружјем у подручју лијеве
надкољенице и по слједичним оштећењем N.
Ischijadikusa. Лијечен неурохируршки у више наврата са
сада евидентним знацима комплетне лезије нерва.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки Т.125.-60%, VI (шеста) категорија - трајно.
На основу наведеног овај орган констатује да су
и даље испуњени услови из чл. 4. став 1 Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С., те се именованом као
таквом признаје право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
24% од основа, (чл.44. став 2.Закона)
Основица за израчунавање мјесечних износа
примања по овом Закону утврђује се у почетном износу
од 500,00 КМ, и усклађује се почетком сваке године са
индексом кретања малопродајних цијена у претходној
години, према саопштењу Завода за статистику Р.Српске,
у висини расположивих средстава планираних у буџету
Р.Српске за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси влада
Републике Српске ( чл. 17. став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
овог органа број: 03-560-181/05 од 15.04.2005.године, а у
складу са чл 32. став 1. Закона о измјенама и допунама
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског рата Р.С. (
«Сл.гласник Р.С», бр. 59/08).
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног прва у року од 15 дана од дана
настанка промјене (чл.77. став 3.Закона).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (чл. 95. став 1. и 3. и чл. 83.
став 4.Закона).

Одјељење за општу управу општине Рибник, рјешавајући
по службеној дужности у поступку превођења предмета
личне инвалиднине за Самац Станка Јову, а у складу са
чланом 83. став 1. и члана 126 став 1.Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07, 59/08) и чл. 19о. Закона о
општем управном поступку («Сл.гласник Р.С», бр.
13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Самац Станка Јови, рођен 15.01.1957.године,
признатом РВИ-у IV (четврте) категорије са 80%
инвалидитета, на даље се утврђује статус РВИ-а VI
(шесте) категорије са 60% инвалидитета, а по основу
рањавања за вријеме службе у ВРС, и као такав има право
на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
24% од основа, почев од 01.10.2009. године, па све док
постоје Законом прописани услови – трајно.
Основ за обрачун мјесечних износа примања
утврђује се у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује
се почетком сваке године са индексом кретања
малопродајних цијена у претходној години, према
саопштењу Завода за статистику Републике Српске и
висином расположивих средстава планираних у буџету
Републике Српске за текућу годину.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене.
Овим рјешењем замјењује се рјешење овог
органа број: 03-560-181/05 од 15.04.2005.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењем овог органа број 03-560181/05 од 15.04.2005.године, Самац Станка Јови је
IV категорије са 80%
признат статус РВИ-а
инвалидитета, са правом на личну инвалиднину, у
мјесечном износу од 41% од основа, и ортопедски
додатак III степена у мјесечном износу од 14% од основа,
а по основу рањавања за вријеме службе у ВРС.
Ступањем на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
рата Р.С. / «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08), овај орган је
сходно члану 32. овог Закона у обавези, да по службеној
дужности у прописаном року донесе рјешење о
превођењу у складу са овим Законом.
Рјешавајући у поступку превођења,а по
наредбама Другостепеног органа,наведеним у Записнику
сачињеном након извршеног инспекцијског надзора код
овог органа, дана 22.07.2009.године, сходно одредбама
чл. 118. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца, одбрамбено- отаџбинског
рата Р.Српске, и у вези са чланом 10.Правилника о раду
љекарских комисија у поступку за остваривање права по
Закону о правима војних инвалида и породица палих
бораца («Сл. гласник Р.С.») бр.22/93),
овај орган упутио је именованог код првостепене
љекарске комисије, ради прибављања Налаза и
мишљења.
У свом Налазу и мишљењу бр. 572/09
од10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против
овогрјешења може се изјавити жалба Министарству рада
и борачко инвалидске заштите у року од 15 дана од дана
пријема рјешења. Жалба се подноси путем овог органа, а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
Број: 03-560-181/05/09
Дату, 22.09.2009.године
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
бораца («Сл.гласник Р.С.»бр.22/93),овај орган упутио је
именованог код првостепене љекарске комисије, ради
прибављања Налаза и мишљења.
У свом Налазу и мишљењу бр. 562/09
од10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је
констатовала, да се код именованог ради о стању након
трауматске ампутације лијеве наткољенице, са евидентно
кратким неадекватним батаљком за протетисање.
Истовремено је добио повреду десне наткољене регије са
посљедично ожиљним промјенама и ограниченим
покретима десног кољена.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки 116-а-90%, плус 10% по члану 7, по тачки 104-а40%, што укупно износи 100% II група ТРАЈНО.
Именованом се такође признаје право на
ортопедски додатак првог степена оштећења организма,
по одредби г. Правилника о оштећењима организма по
основу којих војни инвалид има право на ортопедски
додатак.
На основу наведеног овај орган констатује да су
и даље испуњени услови из чл. 4. став 1 Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С., те се именованом као
таквом признаје право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
100% од основа, (чл.44. став 2.Закона)
- ортопедски додатак I степена у мјесечном
износу од 29% од основа (чл. 50. став 1. тачка 1 Закона) и
- допунско материјално обезбјеђење у
мјесечном износу од 14% од основа, (чл. 51а став
2.Закона).
Основица за израчунавање мјесечних износа
примања по овом Закону утврђује се у почетном износу
од 500,00 КМ, и усклађује се почетком сваке године са
индексом кретања малопродајних цијена у претходној
години, према саопштењу Завода за статистику Р.Српске,
у висини расположивих средстава планираних у буџету
Р.Српске за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси влада
Републике Српске ( чл. 17. став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењују се и преводе рјешења
овог органа број: 03-560-142/05 од 01.04.2005.године и
бр. 03-560-189/05 од 22.04.2005.године, а у складу са чл
32. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрмбено-отаџбинског рата Р.С. ( «Сл.гласник
Р.С», бр. 59/08).
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног прва у року од 15 дана од дана
настанка промјене (чл.77. став 3.Закона).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (чл. 95. став 1. и 3. и чл. 83.
став 4.Закона).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против
овогрјешења може се изјавити жалба Министарству рада
и борачко инвалидске заштите у року од 15 дана од дана
пријема рјешења. Жалба се подноси путем овог органа, а
ослобођена је од плаћања таксе.

Одјељење за општу управу општине Рибник, рјешавајући
по службеној дужности у поступку превођења предмета
личне инвалиднине Токић Чеде Милорадa, а у складу са
чланом 83. став 1. и члана 126 став 1.Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07, 59/08) и чл. 19о. Закона о
општем управном поступку («Сл.гласник Р.С», бр.
13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Токић Чеде Милораду, рођеном 1971.године,
признатом РВИ-у II ( друге) категорије са 100%
инвалидитета, и даље се признаје статус РВИ-а II (друге)
категорије са 100% инвалидитета, а по основу рањавања
за вријеме службе у ВРС, и као такав има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
100% од основа,
- ортопедски додатак i степена у мјесечном
износу од 29% од основа и
- допунско материјално обезбјеђење у
мјесечном износу од 14% од основа, а све то почев од
01.10.2009.године, па све док постоје Законом прописани
услови – Трајно.
Основ за обрачун мјесечних износа примања
утврђује се у почетном износу од 500,00 КМ, и усклађује
се почетком сваке године са индексом кретања
малопродајних цијена у претходној години, према
саопштењу Завода за статистику Републике Српске и
висином расположивих средстава планираних у буџету
Републике Српске за текућу годину.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја на кориштење и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене.
Овим рјешењем замјењују се рјешења овог
органа број: 03-560-142/05 од 01.04.2005.године и бр. 03560-189/05 од 22.04.2005.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењима овог органа број 03-560142/05 од 01.04.2005.године и бр. 03-560-189/05 од
22.04.2005.године, именованом је признат статус РВИ-а
II категорије са 100% инвалидитета, са правом на личну
инвалиднину, ортопедски додатак I степена, додатак за
његу и помоћ III степена и допунско материјално
обезбјеђење, а по основу рањавања за вријеме службе у
ВРС.
Ступањем на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрмбено-отаџбинског
рата Р.С. / «Сл.гласник Р.С», бр. 59/08), овај орган је
сходно члану 32. овог Закона у обавези, да по службеној
дужности у прописаном року донесе рјешење о
превођењу у складу са овим Законом.
Рјешавајући у поступку превођења, а по
наредбама Другостепеног органа,наведеним у Записнику
сачињеном након извршеног инспекцијског надзора код
овог органа, дана 22.07.2009.године, сходно одредбама
чл. 118. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца, одбрамбено- отаџбинског
рата Р.Српске, и у вези са чланом 10.Правилника о раду
љекарских комисија у поступку за остваривање права по
закону о правима војних инвалида и породица палих

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
Број: 03-560-142/05/09
Дату, 14.09.2009.године
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
Odjeljenje za opštu upravu Ribnik, na osnovu člana 190.
Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni glasnik
RS», broj: 13/02), člana 27. Zakona o matičnim knjigama
(«Službeni glasnik RS», broj: 18/99) i člana 4. Uputstva o
naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih, koji su stekli
državljanstvo RBiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu
RBiH («Službeni glasnik BiH», broj: 27/00), povodom
zahtjeva Ciganović Gordane kći Jove iz Temerina u predmetu naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih, d o n o s i

Odjeljenje za opštu upravu Ribnik, na osnovu člana
190. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni
glasnik RS», broj: 13/02), člana 27. Zakona o matičnim
knjigama («Službeni glasnik RS», broj: 18/99) i člana 4.
Uputstva o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih, koji
su stekli državljanstvo RBiH u skladu sa Zakonom o
državljanstvu RBiH («Službeni glasnik BiH», broj: 27/00),
iz
povodom zahtjeva Glamočanin Đorđe sin Marka
Ljubljane u predmetu naknadnog upisa u matičnu knjigu
rođenih, d o n o s i

RJEŠENJE
ODOBRAVA SE naknadi upis u MKR Ciganović
Gordani pol ženski rođena 13.09.1964. godine u Temerinu
opština Temerin Republika Srbija.
JMB:1309964805096, državljanka BiH-RS, nacionalnost
srpska vjeroispovjest ____________, od oca Jove rođen
15.07.1939. godine u Vrbljanima opština Ribnik ,
državljanin BiH i RS i majke Vojne rođ.Šabić rođena
17.07.1939. godine u Vrbljanima, takođe državljanka BiH i
RS

RJEŠENJE
ODOBRAVA SE naknadi upis u MKR
Glamočanin Đorđi pol muški rođen 13.08.1976. godine u
Ljubljani opština Ljubljana Republika Slovenija.
JMB:1308976500081, državljanin BiH-RS, nacionalnost
srpska vjeroispovjest ____________, od oca Marka rođen
19.03.1955. godine u Bradini opština Konjic, državljanin
BiH i Federacije BiH i majke Ljube rođ.Glamočanin rođena
09.11.1955. godine u Kljevci, takođe državljanka BiH.

Obrazloženje
Ciganović Gordana iz Temerina obratila se
zahtjevom za naknadni upis u MKR, navodeći da je stekla
državljanstvo BiH i RS po porjeklu jer oba roditelja imaju
državljanstvo BiH i RS.
Imenovana je uz zahtjev priložila dokaz o
ispunjavanju uslova iz člana 2. Uputstva o naknadnom upisu
u MKR, koji su stekli državljanstvo RBiH u skladu sa
Zakonom o državljanstvu RBiH («Službeni glasnik BiH»,
broj: 27/00).
Postupajući po zahtjevu, te uvidom u spise
predmeta, utvrđeno je da su ispunjeni Zakonski uslovi za upis
u MKR, pa je primjenom odredbi člana 27. Zakona o
matičnim knjigama («Službeni glasnik RS», broj: 18/99), a u
vezi člana 39. Zakona o državljanstvu Republike Srpske
(«Službeni glasnik RS», broj: 35/99 i 17/00), te saglasnosti
Ministarstva BiH, valjalo odlučiti kao u dispozitivu.
Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Okružnom sudu Republike Srpske u Banja Luci u roku od 30
dana od dana dostave rješenja.
Taksa na ovo rješenje u iznosu od __5__KM, po
tarifnom broju ___3___
Odluke o opštinskim administrativnim taksama («Službeni
glasnik opštine Ribnik, broj:02-460-1/07 od 10.05.2007),
naplaćena je i na zahtjevu poništena.

Obrazloženje
Glamočanin Đorđo iz Ljubljane obratio se
zahtjevom za naknadni upis u MKR, navodeći da je stekao
državljanstvo BiH i RS po porjeklu jer oba roditelja imaju
državljanstvo BiH i RS.
Imenovani je uz zahtjev priložio dokaz o
ispunjavanju uslova iz člana 2. Uputstva o naknadnom upisu
u MKR, koji su stekli državljanstvo RBiH u skladu sa
Zakonom o državljanstvu RBiH («Službeni glasnik BiH»,
broj: 27/00).
Postupajući po zahtjevu, te uvidom u spise
predmeta, utvrđeno je da su ispunjeni Zakonski uslovi za upis
u MKR, pa je primjenom odredbi člana 27. Zakona o
matičnim knjigama («Službeni glasnik RS», broj: 18/99), a u
vezi člana 39. Zakona o državljanstvu Republike Srpske
(«Službeni glasnik RS», broj: 35/99 i 17/00), te saglasnosti
Ministarstva BiH, valjalo odlučiti kao u dispozitivu.
Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Okružnom sudu Republike Srpske u Banja Luci u roku od 30
dana od dana dostave rješenja.
Taksa na ovo rješenje u iznosu od __5__KM, po
tarifnom broju ___3___
Odluke o opštinskim administrativnim taksama («Službeni
glasnik opštine Ribnik, broj:02-460-1/07 od 10.05.2007),
naplaćena je i na zahtjevu poništena.

DOSTAVITI:
1. Podnosiocu zahtjeva,
2. Matičnom uredu
3. Ministarstvu,
4.a/a

DOSTAVITI:
1. Podnosiocu zahtjeva,
2. Matičnom uredu
3. Ministarstvu,
4.a/a

Broj: 03-200-64-1/09.
Datum: 22.09.2009. гоd

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Broj: 03-200-69-1/09.
Datum: 25.09.2009. гоd

20

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
од дана пријема рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа, а ослобођена је
плаћања таксе.

Одјељење за општу управу општине Рибник, рјешавајући
у поновном поступку по захтјеву Мандић Анђе, из Д.
Рибника – у предмету утврђивања статуса и категорије
борца за Мандић Бранка Илију, а на основу члана 83
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца
дбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08) и
на основу члана 190. ЗУП-а («Сл.гласник Р.С», бр.13/02) ,
доноси:

ДОСТАВЉЕНО :
1. Именованој,
2. Опш-борачкој организацији
3. У спис ,
4. А/А
Поступак водила:
______________________
Невенка Благојевић

РЈЕШЕЊЕ
Мандић Бранка Илији, рођен 07.10.1957.године,
утврђује се статус борца I (прве) категорије за вријеме
проведено у својству припадника оружаних снага ВРС у
трајању од:
45 ( четрдесет пет ) мјесеци и 21 ( двадесет
један ) дан, и то
- 40 ( четрдесет) мјесеца и 21 ( двадесет један)
дан, у зони борбених дејстава у периоду од 01.07.1992.
до 21.11.1995.
- 5 ( пет) мјесеци и 1 ( један ) дан, ван зоне
борбених дејстава у периоду од:
27.05.1992 до 30.06.1992.године и од 22.11.1995. до
20.03.1996. године.

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број: 03-560-570-1/09
Дана, 14.09.2009.године
___________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по захтјеву Петровић Марка Ђорђе, из Растоке, у
предмету утврђивања статуса и категорије борца, а на
основу члана 83. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата – Пречишћени текст- («Сл.гласник
РС», бр.55/07 и 59/08) и члана 190.Закона о општем
управном поступку («Сл.гласник РС», бр.13/02) доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању статуса и категорије борца

Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
о п ш т у у п р а ву б р . 0 3 - 5 6 8 - 5 - 2 0 8 - 8 8 0 / 0 5 . од
18.03.2005.године.

Петровић Марка Ђорђи, рођеном 15.02.1944.
године, ЈМБ: 1502944102409 утврђује се статус борца
VII (седме) категорије, за вријеме проведено у својству
припадника оружаних снага ВРС у трајању од :
8 ( осам ) мјесеци и 14 ( четрнаест ) дана и то :
- 6 ( шест) мјесеци и 5 ( пет ) дана у зони борбених
дејстава у времену од:
16.05.1995. год. до 21.11.1995. године,
- 2 ( два) мјесеца и 9 ( девет ) дана, ван зоне борбених
дејстава у времену од:
22.11.1995. год. до 31.01.1996. године.

Образложење
Дана 07.09.2009.године Мандић Анђа
поднијела је захтјев за утврђивање својсва борца и
разврставање у одговарајућу категорију за свог супруга
Мандић Бранка Илију, који је умро дана 23.07.2009.
Занјењеним рјешењем број и датум горе
наведени утврђен је статус борца I (прве) категорије за
Мандић Бранка Илију, за вријеме проведено у својству
припадника оружаних снага и то: 40 ( четрдесет ) мјесеци
и 20 ( двадесет ) дана, у зони борбених дејстава, а 3 ( три )
мјесеца и 28 ( двадесет осам ) дан, ван зоне борбених
дејстава, а по мишљењу Општинске борачке
организације бр. 74/05. од 16.03.2005.године.
Борачка организација општине Рибник ставила
је поменуто мишљење ван снаге дана 11.09.2009.године,
те издала ново под бројем 188/2009 на основу чега овај
орган констатује да је именовани био ангажован у ВРС :
45 мјесеци, и 21 ( двадесет један ) дан од чега :
40 ( четрдесет ) мјесеци и 20 ( двадесе ) дана, у
зони борбених дејстава и то у периоду од 01.07.1992. до
21.11.1995.године, и
- 5 ( пет ) мјесеци 1 ( један ) дан, ван зоне
борбених дејстава и то у периоду од:
- 27.05.1992.. до 30.06.1992.године и од
22.11.1995. до 30.03.1996. године

Образложење
Дана 30.06.2009. године, Петровић Марка
Ђорђо, обратио се овом органу са захтјевом за
утврђивање св o јства борца и разврставање у
одговарајућу категорију, прописано чланом 18. Законa о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. –Пречишћени
текср- («Сл.гласник РС», бр.55/07и 59/08) .
Уз захтјев прилаже фотокопију Увјерења
Општине Рибник, Одјељења за опшпту управу, Служба
борачко-инвалидске заштите, број: 03-83-1-66/09 од
26.06.2009. године, на основу чега доказује учешће у
ВРС, у Војној пошти број: 7286, за вријеме непосредне
ратне опасности и ратног стања.
Рјешавајући по захтјеву, а на основу Мишљења
општинске борачке организације бр. 139/2009
од
07.07.2009. године и поднесених писмених доказа
констатује се да је именовани био ангажован у ВРС.
8 ( осам ) мјесеци и 14 ( четрнаест ) дана и то :
- 6 ( шест) мјесеци и 5 ( пет ) дана у зони борбених
дејстава у времену од:
16.05.1995. год. до 21.11.1995. године,
- 2 ( два) мјесеца и 9 ( девет ) дана, ван зоне борбених
дејстава у времену од:
22.11.1995. год. до 31.01.1996. године.

С обзиром на утврђено чињенично стање а
примјеном члана 18. Закона чијим одредбама је
прописано да се од I до VII категорије разврставају
борци који су ангажовани у ВРС у периоду од
17.08.1990.год. - 19.06.1996.год. и члана 19. став 1 горе
наведеног Закона, ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Прoтив овог
рјешења може се изјавити жалба Министарству рада и
борачко-инвалидске заштите Бања Лука у року од 15 дана
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заштите, број: 03-83-1-301/09, од 04.09.2009. године, на
основу чега доказује учешће у ВРС, у ВП број: 7286 и
7586, за вријеме непосредне ратне опасности и ратног
стања.
Рјешавајући по захтјеву, а на основу Мишљења
општинске борачке организације бр. 187/2009. од
11.09.2009. године и поднесених писмених доказа
констатује се да је именовани био ангажован у ВРС:
26 ( двадесет шест ) мјесеци и 10 ( десет) дана и то :
- 22 ( двадесет два ) мјесеца и 12 ( дванест ) дана у
зони борбених дејстава у времену од:
12.05.1992. год. до 27.08.1993. године, од 06.11.1994.
год. до 21.05.1995. године, и од 13.07.1995. год. до
21.11.1995. године.
- 3 ( три ) мјесеца и 28 ( двадесет осам ) дана ван зоне
борбених дејстава у времену од:
22.11.1995. год. до 20.03.1996. године.
С обзиром на утврђено чињенично стање а
примјеном члана 18. Закона чијим одредбама је
прописано да се од I до VII категорије разврставају
борци који су ангажовани у ВРС у периоду од
17.08.1990.год. - 19.06.1996.год. и члана 19. став 1 горе
наведеног Закона, ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.

С обзиром на утврђено чињенично стање а
примјеном члана 18. Закона чијим одредбама је
прописано да се од I до VII категорије разврставају
борци који су ангажовани у ВРС у периоду од
17.08.1990.год. - 19.06.1996.год. и члана 19. став 1 горе
наведеног Закона, ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Прoтив овог
рјешења може се изјавити жалба Министарству рада и
борачко-инвалидске заштите Бања Лука у року од 15 дана
од дана пријема рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа, а ослобођена је
плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО :
1. Именованом,
2. Опш-борачкој организацији
3. У спис ,
4. А/А
Поступак водила:
______________________
Невенка Благојевић

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број: 03-560- 82-1/09
Датум: 01.09.2009.године
____________________________________________________________

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Прoтив овог
рјешења може се изјавити жалба Министарству рада и
борачко-инвалидске заштите Бања Лука у року од 15 дана
од дана пријема рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа, а ослобођена је
плаћања таксе.

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по захтјеву Грубиша Наташе,из Б. Луке, у предмету
утврђивања статуса и категорије борца за умрлог
супруга Грубиша Душана Драшка, а на основу члана
83. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата –
Пречишћени текст- («Сл.гласник РС», бр.55/07 и 59/08) и
члана 190.Закона о општем управном поступку
(«Сл.гласник РС», бр.13/02) доноси:

ДОСТАВЉЕНО :
1. Именованој,
2. Опш-борачкој организацији
3. У спис ,
4. А/А
Поступак водила:
______________________
Невенка Благојевић

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању статуса и категорије борца

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број: 03-560- 563-1/09
Датум: 11.09.2009. године
____________________________________________________________

Груб и ш а Д у ш а н а Д р а ш ко , р о ђ е н ом
02.10.1966. године, ЈМБ: 0210966102394, утврђује се
статус борца IV (четврте) категорије за вријеме
проведено у својству припадника оружаних снага ВРС у
трајању од:
26 ( двадесет шест ) мјесеци и 10 ( десет) дана и то :
- 22 ( двадесет два ) мјесеца и 12 ( дванаест ) дана у
зони борбених дејстава у времену од:
12.05.1992. год. до 27.08.1993. године, од 06.11.1994.
год. до 25.01.1995. године, и од 13.07.1995.год.
до
21.11.1995.године.
- 3 ( три ) мјесеца и 28 ( двадесет осам) дана ван зоне
борбених дејстава у времену од:
22.11.1995. год. до 20.03.1996. године.
Образложењe
Дана 20.08.2009. године, Грубиша Наташа,
обратила се овом органу са захтјевом за утврђивање
свoјства борца и разврставање у одговарајућу категорију
за умрлог супруга Грубиша Душана Драшка,
прописано чланом 18. Законa о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата Р.С. –Пречишћени текст- («Сл.гласник
РС», бр.55/07 и 59/08) .
Уз захтјев прилаже фотокопију Увјерења
Одјељења за општу управу – Служба борачко инвалидске
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Службени гласник општине Рибник
Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по захтјеву Пузигаћа Милке, из Приједора, у предмету
утврђивања статуса и категорије борца за умрлог
супруга Пузигаћа Саве Живка, а на основу члана 83.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата –
Пречишћени текст- («Сл.гласник РС», бр.55/07 и 59/08) и
члана 190.Закона о општем управном поступку
(«Сл.гласник РС», бр.13/02) доноси:

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по захтјеву Петровић Милића Душана, из Растоке, у
предмету утврђивања статуса и категорије борца, а на
основу члана 83. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата – Пречишћени текст- («Сл.гласник
РС», бр.55/07 и 59/08) и члана 190.Закона о општем
управном поступку («Сл.гласник РС», бр.13/02) доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању статуса и категорије борца

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању статуса и категорије борца
Пузигаћа Саве Живку, рођеном 12.08.1958.
године, ЈМБ: 1208958102399, утврђује се статус борца
VII (седме) категорије за вријеме проведено у својству
припадника оружаних снага ВРС у трајању од:
11 ( једанаест ) мјесеци и 4 ( четири ) дана и то :
- 11 ( једанаест ) мјесеци и 4 ( четири ) дана у зони
борбених дејстава у времену од:
01.07.1992. год. до 05.06.1993. године.

Петровић Милића Душану,
рођеном
03.03.1951. године, утврђује се статус борца VI (шесте)
категорије за вријеме проведено у својству припадника
оружаних снага ВРС у трајању од:
12 ( дванаест ) мјесеци и 10 ( десет ) дана и то :
- 12 ( дванаест ) мјесеци и 10 ( десет ) дана у зони
борбених дејстава у времену од:
07.11.1994. год. до 17.111995. године.

Образложењe
Дана 07.08.2009. године, Пузигаћа Милка, обратила се
овом органу са захтјевом за утврђивање свoјства борца и
разврставање у одговарајућу категорију за умрлог
супруга Пузигаћа Саве Живка, прописано чланом 18.
Законa о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Р.С.
–Пречишћени текст- («Сл.гласник РС», бр.55/07 и 59/08)
.
Уз захтјев прилаже фотокопију Увјерења
Одјељења за општу управу – Служба борачко инвалидске
заштите, број: 03-83-1-60/09, од 03.08.2009. године, на
основу чега доказује учешће у ВРС, у ВП број: 7286, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања.
Рјешавајући по захтјеву, а на основу Мишљења
општинске борачке организације бр. 199/2009. од
22.09.2009. године и поднесених писмених доказа
констатује се да је именовани био ангажован у ВРС:
11 ( једанаест ) мјесеци и 4 ( четири ) дана и то :
- 11 ( једанаест ) мјесеци и 4 ( четири ) дана у зони
борбених дејстава у времену од:
01.07.1992. год. до 05.06.1993. године.
С обзиром на утврђено чињенично стање а
примјеном члана 18. Закона чијим одредбама је
прописано да се од I до VII категорије разврставају
борци који су ангажовани у ВРС у периоду од
17.08.1990.год. - 19.06.1996.год. и члана 19. став 1 горе
наведеног Закона, ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Прoтив овог
рјешења може се изјавити жалба Министарству рада и
борачко-инвалидске заштите Бања Лука у року од 15 дана
од дана пријема рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа, а ослобођена је
плаћања таксе.

Образложење
Дана 02.06.2009. године, Петровић Милића
Душан, обратио се овом органу са захтјевом за
утврђивање св o јства борца и разврставање у
одговарајућу категорију, прописано чланом 18. Законa о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. –Пречишћени
текст- («Сл.гласник РС», бр.55/07 и 59/08) .
Уз захтјев прилаже фотокопију Увјерења
Одјељења за општу управу – Служба борачко инвалидске
заштите, број: 03-83-1-551/07, од 02.06.2009.. године, на
основу чега доказује учешће у ВРС, у Војној пошти број
7286 за вријеме непосредне ратне опасности и ратног
стања.
Рјешавајући по захтјеву, а на основу Мишљења
општинске борачке организације бр. 133/09 од
01.07.2009. године и поднесених писмених доказа
констатује се да је именовани био ангажован у ВРС:
12 ( дванаест ) мјесеци и 10 ( десет ) дана и то :
- 12 ( дванаест ) мјесеци и 10 ( десет ) дана у зони
борбених дејстава у времену од:
07.11.1994. год. до 17.111995. године.
С обзиром на утврђено чињенично стање а
примјеном члана 18. Закона чијим одредбама је
прописано да се од I до VII категорије разврставају
борци који су ангажовани у ВРС у периоду од
17.08.1990.год. - 19.06.1996.год. и члана 19. став 1 горе
наведеног Закона, ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Прoтив овог
рјешења може се изјавити жалба Министарству рада и
борачко-инвалидске заштите Бања Лука у року од 15 дана
од дана пријема рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа, а ослобођена је
плаћања таксе.

ДОСТАВЉЕНО :
1. Именованој,
2. Опш-борачкој организацији
3. У спис ,
4. А/А
Поступак водила:
______________________
Невенка Благојевић

ДОСТАВЉЕНО
1. Именованом,
2. Опш-борачкој организацији
3. У спис ,
4. А/А

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Поступак водила:
______________________
Невенка Благојевић

Број: 03-560- 475-1/09
Датум: 30.09.2009. године

Број: 03-560- 70-1/09
Датум: 30.09.2009.године
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Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном средству : Против овог
рјешења може се изјавити жалба Министарству рада и
борачко инвалидске заштите Републике Српске у року од
15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог Одјељења и
ослобођена је од плаћања таксе.

JMB- 0102952102408

Одјељење за борачко инвалидску заштиту општине
Рибник, рјешавајући по захтјеву Јелача Никице, из
Копјенице, у предмету признавања права на борачки
додатак који остварују борци прве категорије по основу
ангажовања у рату у зони борбених дејстава, а по основу
члана 190. Закона о општем управном поступку («Сл.
Гласник РС», бр. 13/02) члана 21. став 1. Закона о правима
бораца и војних инвалида и («Сл. Гласник РС», бр. 46/04,
53/04, 20/07, 55/07), члана 3. став 1. Уредбе о борачком
додатку («Сл. Гласник РС», бр. 45/07), д о н о с и :

Достављено
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. Рачуноводству,
4. Архиви.
Поступак водила:
______________________
Борка Ђукић

РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да ЈЕЛАЧА Ђуре НИКИЦА,
има утврђен статус борца I категорије, и има право на
борачки додатак по основу ангажовања у рату у зони
борбених дејстава у трајању 34 (тридесет четри ) мјесеца
и 13 (тринест ) дана, а ван зоне борбених дејстава 12
(дванест) мјесеци и 0 (нула) дана.
2. Одлуку о коначној висини основице за
обрачун борачког додатка ће донијети Министарство
рада и борачко инвалидске заштите РС до 30.11.2009.
године.
3. Право на борачки додатак из тачке 1.
диспозитива признаје се за 2009. годину па на даље док
постоје Законом прописани услови и исплаћује се
једанпут годишње у последњем кварталу за текућу
годину.

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број : 03-569-39-1/09.
Дана, 01.09.2009. године.
__________________________________________________________

ЈМБ : 2212970102382
Одсјек за борачко инвалидску заштиту општине
Рибник, рјешавајући по захтјеву Стојановић Драшка из
Растоке , у предмету признавања права на борачки
додатак који остварују борци друге категорије по основу
ангажовања у рату у зони борбених дејстава, а по основу
члана 190. Закона о општем управном поступку («Сл.
Гласник РС», бр. 13/02) члана 21. став 1. Закона о правима
бораца и војних инвалида и («Сл. Гласник РС», бр. 46/04,
53/04, 20/07, 55/07), члана 3. став 1. Уредбе о борачком
додатку («Сл. Гласник РС», бр. 45/07),
доноси:

Образложење
Јелача Ђуре Никица, обратио се овом Одјељењу
са писменим захтјевом, дана, 26.08.2009. године за
признавање права на борачки додатак који остварују
борци прве категорије по основу ангажовања у рату у
зони борбених дејстава.
Уз захтјев именовани је приложио :
Рјешење Одјељења за борачко инвалидску
заштиту општине Рибник, бр.03-560-213 -1/07. од
28.09.2007. године којим му је утврђен статус борца прве
категорије по основу ангажовања у рату у укупном
трајању од 46 (четрдесет шест) мјесеци и 13 (тринест)
дана,од чега у зони борбених дејстава у трајању 34
(тридесет четри ) мјесеца и 13 (тринест ) дана , а ван зоне
борбених дејстава 12 (дванест ) мјесеци и 0 (нула) дана.
На основу приложене документације у спису
предмета утврђено је да именовани није остварио
борачки додатак ни по ком основу.Чланом 33. став 1.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС («Сл.
Гласник РС», бр. 55/07) и чланом 2. Уредбе о борачком
додатку («Сл. Гласник РС», бр. 45/07), прописано је да је
борачки додатак годишње
новчано примање које борци из члана 2. став 1. и 2.
Закона, остварују по основу ангажовања у рату у зони
борбених дејстава.
Одлуку о коначној висини основице за обрачун
борачког додатка донијеће Министарство, до 30.11.2009.
године.
Обзиром да је именованом признат статус борца
I категорије коначним рјешењем Одјељења за борачко
инвалидску заштиту општине Рибник, а по основу
ангажовања у рату, то је у складу са чланом 33. став 1.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбеног рата РС (« Сл. Гласник
РС», бр. 55/07), и члана 2 став 1. Уредбе о борачком
додатку («Сл. Гласник РС», бр. 45/07), ријешено је као у

РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да СТОЈАНОВИЋ Душана
ДРАШКО, из Растоке има утврђен статус борца II
категорије, и има право на борачки додатак по основу
ангажовања у рату у зони борбених дејстава у трајању 38
(тридесет осам) мјесеци и 20 (двадесет) дана, а ван зоне
борбених дејстава 0 (нула) мјесеци и 0 (нула) дана.
2. Одлуку о коначној висини основице за
обрачун борачког додатка ће донијети Министарство
рада и борачко инвалидске заштите РС до 30.11.2009.
године.
3. Право на борачки додатак из тачке 1.
диспозитива признаје се за 2009. годину па на даље док
постоје Законом прописани услови и исплаћује се
једанпут годишње у последњем кварталу за текућу
годину.
Образложење
Стојановић Драшко из Растоке обратио се овом
Одјељењу са писменим захтјевом, дана, 22.09.2009.
године за признавање права на борачки додатак који
остварују борци друге категорије по основу ангажовања у
рату у зони борбених дејстава.
Уз захтјев именовани је приложио :
Рјешење Одјељења за борачко инвалидску
заштиту општине Рибник, бр. 03-560-114-1/07/08 од
05.05.2008. године којим му је утврђен статус борца друге
категорије по основу ангажовања у рату у укупном
трајању од 38 (тридесет осам) мјесеци и 20 (двадесет)
дана од чега у зони борбених дејстава 38 (тридесет осам)
мјесеца и 20 (двадесет) дана, а ван зоне борбених дејстава
0 (нула) мјесеца и 0 (нула) дана.
На основу приложене документације у спису
предмета утврђено је да именовани није остварио
борачки додатак ни по ком основу.
Чланом 33. став 1. Закона о правима бораца,
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Образложење
Аврамовић Јанко из Београда обратио се овом
Одјељењу са писменим захтјевом, дана, 24.09.2009.
године за признавање права на борачки додатак који
остварују борци друге категорије по основу ангажовања у
рату у зони борбених дејстава.
Уз захтјев именовани је приложио :
Рјешење Одјељења за борачко инвалидску
заштиту општине Рибник, бр. 03-560-264-1/06/07 од
15.03.2007. године којим му је утврђен статус борца друге
категорије по основу ангажовања у рату у укупном
трајању од 41 (четрдесет један) мјесец и 0 (нула) дана од
чега у зони борбених дејстава 37 (тридесет седам)
мјесеци и 2 (два) дана, а ван зоне борбених дејстава 3
(три) мјесеца и 28 (двадесет) дана.
На основу приложене документације у спису
предмета утврђено је да именовани није остварио
борачки додатак ни по ком основу.
Чланом 33. став 1. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата РС («Сл. Гласник РС», бр.
55/07) и чланом 2. Уредбе о борачком додатку («Сл.
Гласник РС», бр. 45/07), прописано је да је борачки
додатак годишње
новчано примање које борци из члана 2. став 1. и 2.
Закона, остварују по основу ангажовања у рату у зони
борбених дејстава.
Одлуку о коначној висини основице за обрачун
борачког додатка донијеће Министарство, до 30.11.2009.
године.
Обзиром да је именованом признат статус борца
II категорије коначним рјешењем Одјељења за борачко
инвалидску заштиту општине Рибник, а по основу
ангажовања у рату, то је у складу са чланом 33. став 1.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбеног рата РС (« Сл. Гласник
РС», бр. 55/07), и члана 2 став 1. Уредбе о борачком
додатку («Сл. Гласник РС», бр. 45/07), ријешено је као у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном средству : Против овог
рјешења може се изјавити жалба Министарству рада и
борачко инвалидске заштите Републике Српске у року од
15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог Одјељења и
ослобођена је од плаћања таксе.

војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата РС («Сл. Гласник РС», бр.
55/07) и чланом 2. Уредбе о борачком додатку («Сл.
Гласник РС», бр. 45/07), прописано је да је борачки
додатак годишње новчано примање које борци из члана 2.
став 1. и 2. Закона, остварују по основу ангажовања у рату
у зони борбених дејстава.
Одлуку о коначној висини основице за обрачун
борачког додатка донијеће Министарство, до 30.11.2009.
године.
Обзиром да је именованом признат статус борца
II категорије коначним рјешењем Одјељења за борачко
инвалидску заштиту општине Рибник, а по основу
ангажовања у рату, то је у складу са чланом 33. став 1.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбеног рата РС (« Сл. Гласник
РС», бр. 55/07), и члана 2 став 1. Уредбе о борачком
додатку («Сл. Гласник РС», бр. 45/07), ријешено је као у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном средству : Против овог
рјешења може се изјавити жалба Министарству рада и
борачко инвалидске заштите Републике Српске у року од
15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог Одјељења и
ослобођена је од плаћања таксе.
Достављено :
1 . Именованом,
2. Евиденцији,
3. Рачуноводству,
4. Архиви.
Поступак водила:
______________________
Борка Ђукић

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број : 03-569-40-1/09.
Дана, 24.09.2009. године
____________________________________________________________

ЈМБ : 0201964102428
Одсјек за борачко инвалидску заштиту општине
Рибник, рјешавајући по захтјеву Аврамовић Јанка из
Београда , у предмету признавања права на борачки
додатак који остварују борци друге категорије по основу
ангажовања у рату у зони борбених дејстава, а по основу
члана 190. Закона о општем управном поступку («Сл.
Гласник РС», бр. 13/02) члана 21. став 1. Закона о правима
бораца и војних инвалида и («Сл. Гласник РС», бр. 46/04,
53/04, 20/07, 55/07), члана 3. став 1. Уредбе о борачком
додатку («Сл. Гласник РС», бр. 45/07), д о н о с и :

Достављено :
1 . Именованом,
2. Евиденцији,
3. Рачуноводству,
4. Архиви.

РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да АВРАМОВИЋ Милана
ЈАНКО, из Београда, има утврђен статус борца II
категорије, и има право на борачки додатак по основу
ангажовања у рату у зони борбених дејстава у трајању 37
(тридесет седам) мјесеци и 2 (два) дана, а ван зоне
борбених дејстава 3 (три) мјесеца и 28 (двадесет осам )
дана.
2. Одлуку о коначној висини основице за
обрачун борачког додатка ће донијети Министарство
рада и борачко инвалидске заштите РС до 30.11.2009.
године.
3. Право на борачки додатак из тачке 1.
диспозитива признаје се за 2009. годину па на даље док
постоје Законом прописани услови и исплаћује се
једанпут годишње у последњем кварталу за текућу
годину.

Поступак водила:
______________________
Борка Ђукић

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број : 03-569-41-1/09.
Дана, 29.09.2009. године
___________________________________________________________
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ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА САНИРАЊЕ
ПОСЉЕДИЦА СУШЕ
Овим Планом одређује се начин трошења
средстава за санирање посљедица елементарне непогодесуше као и спречавање додатних штета због суше, а
максимално до висине средстава планираних буџетом
општине Рибник.
Елементарна непогода-суша погодила је подручје МЗ
Ситница. Подручје ове мјесне заједнице је брдскопланинско, без изворишта питке воде, снадбијевање
водом у љетњим мјесецима је искључиво путем бунара и
сличних резервоара за воду. Како већ дуже вријеме није
било падавина, директно је угрожено двадесетак
домаћинстава ове мјесне заједнице као и сточни фонд
(говеда, овце, козе,) у власништву истих домаћинстава.
Како су угрожена, домаћинства су се обратила у
мјесну канцеларију Ситница, да им се помогне у
снадбијевању питком водом. На основу списка број
03/03-056-1213/09 од дана 03.09.2009.год. који је
достављен од стране мјесне канцеларије Ситница, а који
је запримљен дана 03.09.2009.год. под бројем 01-370-292/09, одлучено је да им се помогне и путем цистерни
допреми питка вода у њихове бунаре и резервоаре.
Начин на који ће се помоћи угроженим
домаћинствима је следећи:
1. Угрожена су следећа домаћинства:
 Митровић Вељко
 Калабић Драгутин
 Благојевић Томислав
 Благојевић Стојан
 Макивић Слободан
 Гвозденовић Миле
 Кочић Жељо
 Тривић Радомир
 Аћимовић Жељко
Према информацијама од мјесне канцеларије
Ситница угрожено је још десетак домаћинстава, који су
телефоном затражили помоћ од општине.

ДОПУНА ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА
САНИРАЊЕ ПОСЉЕДИЦА СУШЕ
У вези са планом утрошка средстава за санирање
посљедица суше број 04-370-29-3/09 од дана
03.09.2009.год., а имајући у виду неповољну биометоролошку ситуацију утврђује се допуна Плана.
Елементарна непогода- суша, обзиром да дуже
вријеме није било падавина, поред подручја МЗ Ситница
погађа и остала подручја наше општине.
Угрожена домаћинства се обраћају како усмено,
тако и писмено да им се помогне у снадбјевању водом, јер
је угрожен и сточни фонд.
На основу захтјева Валан Млађена бр.04-3392/09 од дана 22.09.2009.год. и захтјева Марковић Милана
бр.04-339-1/09 од дана 22.09.2009.год. одлучено је да им
се помогне и путем цистерни допреми вода у њихове
бунаре и резервоаре и то по једна цистерна воде.
Достављено:
1.Начелнику општине Рибник,
2.Евиденцији,
3.а/а.
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 04-370-29-4/09
_________________________
Дана: 22.09.2009.год.
Радмила Галић, дипл.ецц
___________________________________________________________

На основу члана 16. став 1. Закона о угоститељствуПречишћени текст( ,, Сл.гласник РС ,, бр.112/07 ), члана
125. став 1. Правилника о разврставњу, минималним
условима и категоризацији угоститељских објеката ( ,,
Сл.гласник РС ,, бр.13/05 ) и члана 190. Закона о општем
управном поступку ( ,,Сл.гласник РС,, бр.13/02 )
Начелник одјељења за привреду, финансије и друштвене
дјелатности д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за утврђивање категорије
апартмана,
куће, стана, собе за одмор и кампа

2. Угроженим домаћинствима цистернама ће бити
допремљена вода на следећи начин:
 У резервоар у насељу Бунареви, гдје се
снадбијевају водом неколико засеока (Бјелићи,
Кочићи,) допремиће се једна цистерна или 8.000
литара воде.
 Свим осталим угроженим домаћинствима вода
ће цистернама бити допремљена у властите
бунаре и то 4.000 литара по домаћинству.
 У случају неповољне биометеоролошке
ситуације угроженим домаћинствима ће се
цистернама допремити додатне количине воде.

Члан 1.
У комисију за утврђивање категорије апартмана,
куће, стана, собе за одмор и кампа, које физичка лица
издају туристима именије се :
1. Миле Врачар - предсједник комисије,
2. Горан Савић
- члан,
3. Јован Лукић
- члан.
Члан 2.
Задатак комисије из предходног члана је да на
основу писменог захтјева физичког лица провјери и
утврди испуњеност услова прописаних Правилником о
разврставњу, минималним условима и категоризацији
угоститељских објеката
( ,, Сл.гласник РС ,,
бр.13/05 ) и Правилником о измјенама и допунама
Правилника о разврставњу, минималним условима и
категоризацији угоститељских објеката
( ,,
Сл.гласник РС ,, бр.62/05,76/06,35/08,6/09 ) и да
приједлог за одређивање категорије апартмана, куће,
стана , собе за одмор и кампа.

Прилог: Списак угрожених домаћинстава.
Достављено:
1.МЗ.Ситница,
2. Начелнику општине,
3.Евиденцији,
4.А/А.
Број: 04-370-29-3/09
Дана: 03.09.2009.год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________

Достављено :
1. Именованим 1-3,
2. Евиденцији,
3. а/а.

Радмила Галић, дипл.ецц

Број : 04-352-8-1/09
Датум : 29.09.2009.год.
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________

Радмила Галић, дипл.ецц
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На основу члана 59. став 2. Закона о ловству ( ,, Сл.
гласник РС ,, бр.60/09 ) Начелник одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за утврђивање узрока штете и
процјену вриједности штете
Члан 1.
У комисију за утврђивање узрока штете и
процјену вриједности штете именујем:
1. Станаревић Горана, предсједник комисије
2. Пејић Тоде, члан
3. Топаловић Драженко, члан
Члан 2.
Задатак комисије из предходног члана је да
утврди узрок штете и процјени вриједност штете, која се
десила на локалитету Црквено, у воћњаку Ђукић Јове.
Члан 3.
Комисија је дужна да одмах изврши увиђај и о
свом раду сачини записник.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованим 1-3 ,
2. Евиденцији,
3. а/а

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Број : 04-331-12-1/09
Датум : 02.09.2009.год.
Радмила Галић, дипл.ецц
____________________________________________________________

На основу члана 59. став 2. Закона о ловству ( ,,
Сл. гласник РС ,, бр.60/09 ) Начелник одјељења за
привреду, финансије и друштвене дјелатности д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за утврђивање узрока штете и
процјену вриједности штете
Члан 1.
У комисију за утврђивање узрока штете и
процјену вриједности штете именујем:
-

Станаревић Горана, предсједник комисије
Пејић Тоде, члан
Топаловић Драженко, члан

Члан 2.
Задатак комисије из предходног члана је да
утврди узрок штете и процјени вриједност штете, која се
десила на локалитету Црквена, у воћњаку Ђукић Тодора.
Члан 3.
Комисија је дужна да одмах изврши увиђај и о
свом раду сачини записник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Именованим 1-3 ,
- Евиденцији,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 04-337-12-1/09
_________________________
Датум: 18.09.2009.год.
Радмила Галић, дипл.ецц
___________________________________________________________
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