СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 4/2010, Година XI, Датум: Април 2010.
Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: soribnik@teol.net, www.opstinaribnik.org
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
РС (“Службени гласник РС” бр. 101/04) и чл. 37.
Статута општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 14/05), Скупштина општине
Рибник на 18-тој редовној сједници одржаној дана
29.04.2010. год.је донијела:
ОДЛУКУ
о избору припритетних пројеката за
суфинансирање од стране ГАП-а
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се да су, за суфинансирање
од стране ГАП-а, а према приједлогу Комисије за
планирање развоја заједнице (CDCP), приоритетни
следећи пројекти:
1. Асфалтирање путева у насељу Превија (Лукићи и
пут за Цркву);
2. Наставак асфалтног пута у насељу Крндијића брдо;
3. Изградња водовода у Доњим Врбљанима фаза 2.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Образложење
Одлуком Скупштине општине Рибник бр. 02-0149/09 од 02.04.2009. год. а у складу са Меморандумом
о разумјевању закљученим између општине Рибник
и пројекта Управне одговорности ГАП у БиХ,
именована је Комисија за планирање развоја заједнице
са циљем да између осталог одређује и који се од
кандидиваних пројеката, а према Листи приоритета,
могу аплицирати за суфинансирање од стране ГАП-а.
Како Скупштина општине подржава предложене
пројекте и надлежана је да доноси одлуке о
прибављању, управљању и располагању имовином
општине, одлучено је као напријед.

Број:02-014-6-10/10
Датум; 04.05.2010. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 121. став 1. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр.101/04; 42/05 и
118/05) и члана 37. став 1. алинеја 20.Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр.
14/05), Скупштина општине Рибник на 18. редовној
сједници одржаној дана 29.04.2010. је донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка
за пријем службеника у Администартивну службу
општине Рибник
I
У Комисију за спровођење поступка за пријем
службеника у Администартивну службу општине
Рибник именују се:
1. Мр Дакић Душко,
2. Галић Радмила, дипл.економиста,
3. Туторић Ранко, дипл.економиста,
4. Бањац Гордана, дипл.правник,
5. Штула Бранко, дипл.инж.грађевине
II
Задатак Комисије је да у складу са Законом о
локаној самоуправи спроведе поступак за пријем
службеника у администартивну службу општине
Рибник на радна мјеста: шеф одсјека за урбанизам и
стамбено комуналне послове и самостални стручни
сарадник за мала и средња предузећа и јавне набавке,
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 02-120-51-1/10.		
Датум; 04.05.2010.год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05) и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.)
Скупштина општине Рибник је на 18-тој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 29.04.2010.године
разматрала Информацију о раду Републичке управе
за геодетске и имовинско- правне послове- Подручна
јединица Рибник за 2009. годину и донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-345-3-2/10		
Датум:04.05.2010. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05)
и
члана 110. Пословника Скупштине општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
16/05.) Скупштина општине Рибник је на 18-тој
редовној сједници СО-е, одржаној дана 29.04.2010.
године разматрала Извјештај о раду и пословању
Јавне установе Дом здравља “Рибник” за 2009. год. и
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК

1.Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о раду Републичке
управе за
геодетске и имовинско- правне послове- Подручна
јединица Рибник за 2009.
годину и задовољна
је радом исте.

1. Скупштина општине Рибник усваја Извјештај
о раду и пословању Јавне установе Дом здравља
“Рибник” за 2009. год.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.

Број:02-95-1-2/10		
Датум:04.05.2010. год.		

Број: 02-50-1/10			
Датум:04.05.2010. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05) и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.)
Скупштина општине Рибник је на 18-тој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 29.04.2010.године
разматрала приједлог Програма одржавања локалних
и некатегорисаних путева на подручју општине
Рибник за 2010. год и донијела следећи:

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05) и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.)
Скупштина општине Рибник је на 18-тој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 29.04.2010.године
разматрала Извјештај о раду Правобранилаштва
Републике Српске- сједиште замјеника, Бања Лука за
2009.годину и донијела следећи:

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина општине Рибник прихвата, као
изузетно квалитетну, анализу стања локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Рибник.

1. Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
раду Правобранилаштва Републике Српске - сједиште
замјеника, Бања Лука за 2009. годину

2. Скупштина општине Рибник обавезује
Начелника општине да, за наредну сједницу СО
достави приједлог Програма одржавања локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Рибник
за 2010.год. у којем ће бити обухваћени и путни
правци изостављени
у разматраном приједлогу.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-017-3/10			
Датум:04.05.2010. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник Републике Српск,, бр.101/04,42/05 i
118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње, Програма утрошка средстава за
стимулације у пољопривредној производњи за 2010.
год., Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за развој расадника малина
Члан 1.
Земљорадничкој задрузи ,,Рибник,, из Рибника
додјељујем 3.800,00 КМ на име подстицаја за набавку
садног материјала малина и опремање малињака.
Средства исплатити са буџетске ставке 614231 –
Текући грантови у пољопривреди.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 5.000,00
Км на име набавке
биохемијског анализатора за потребе Дома здравља
Рибник. Одобрена средства исплатити и то 3.000,00
КМ у мјесецу априлу а 2.000,00 у мјесецу мају 2010
год.
Члан 2.
Средства исплатити са буџетске ставке буџетска
резерва на рачун на рачун Дома здравља Рибник.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужујем одјељење за
привреду финансије и друштвене дјелатности.

Члан 2.

Члан 4.

У процесу доношења одлуке утврђено је да
ће ЗЗ ,,Рибник,, на властитим парцелама подићи
расадник малина. Обзиром да се овим пројектом
побољшава способност и капацитет подизања нових и
одржавање постојећих малина оцјењено је да се овом
инвестицијом проводи стратегија руралног развоја
Општине. Истовремено се омогућава и одвијање
практичне наставе у Средњошколском центру ,,Лазар
Ђукић,, Рибник те је инвестиција од вишеструког
значаја.

Примаоц средстава је дужан оправдати иста у
складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 3.
Корисник средстава дужан је да оправда утрошена
средства писменим извјештајем.
Члан 4.
За спровођење ове одлуке задужујем О д ј е љ е њ е
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Број : 01-33-5-11/10
Дана:22.04.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић,дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник Републике Српск,, бр.101/04 ), члана
55. Статута општине Рибник (,,Сл.гласник општине
Рибник,, бр. 14/05), члана 42. Закона о буџетском
систему (,,Сл. Гласник РС бр 54/08), Одлуке
Скупштине општине број 02-50/10 0д 30.03.2010. год.
Начелник Општине доноси:

Број : 01-50-2-1/10		
Дана:22.04.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић,дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи,
(,,Сл. Гласник Републике Срске,, бр 101/04, 42/05,
118/05 члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
Гласник општине Рибник,, бр 14/05), Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о формирању Комисије за израду тендерске
документације
Члан 1.
У комисију за израду тендерске документације
именујем следеће чланове:
1. Благојевић Милан, дипл. инг архитектуре,
предсједник
2. Зељкић Горана, дипл. правник, члан
3. Савић Горан, дипл. ецц, члан
4. Јелић Миомира, дипл. пољ.ин
5. Кљајић Драгана члан, секретар комисије
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. ове одлуке је да
у складу са планом јавних набавки а по одобрењу
Начелника Општине изради тендерску документацију
за све облике јавних набавки.
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Тендерска документација подразумјева и израду
нацрта уговора о извршењу јавне набавке.
Члан 3.
Тендрску документацију Комисија је дужна
презентирати Начелнику Општине и уз одобрење
доставити Комисији за јавне набавке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Рибник.
Број: 01-404-10/10
		
Дана: 20.04.2010. год.		

Начелник општине
Неђо Стојаковић

На основу члана 62. Статута општине Рибник
(,, Сл.гласник општине Рибник” бр. 14/05), Одлуке
СО-е Рибник о извршењу буџета општине Рибник
за фискалну 2010.год. бр.02-400-51-10/09 од дана
31.12.2009.год., те Упутства Начелника општине
Рибник бр.01-400-4/10 од дана 10.02.2010.год., а у вези
са актом Савеза општина и градова Републике Српске
бр.01-125-04/10 од дана 14.04.2010.год. Начелник
одјељења за привреду, финансије и друштвене
дјелатности д о н о с и
ОДЛУКУ
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава
у износу од 599,20 КМ на име дуга за трошкове
чланарине општине Рибник у Савезу општина и
градова РС за 2009.год.са позиције 613921.
Пренос средстава извршити на жиро рачун Савеза
општина и градова РС број 555-001-00007960-48 код
Нове банке ад Бијељина.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужујем Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Образложење
Дана 16.04.2010.год. Савез општина и градова РС
обратио се са захтјевом бр. 01-125-04/10 за исплату
дуга за 2009.год. у износу од 599,20 КМ на име
чланарине општине Рибник у Савезу општина и
градова РС .
Како су буџетом општине Рибник за 2010.год.
планирана средства за финансирање трошкова за
стручну литературу, семинаре и чланарине на позицији

613921 у износу од 2000,00 КМ одлучено је као горе
наведено.
Број : 04-023-2-1/10		
Датум : 30.04.2010.год.

Начелник одјељења
Радмила Галић, дипл.ек.

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Бувач Остоја из
Слатине, у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Бувач Остоји из Слатине, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45244362000 код Уникредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратио се Бувач Остоја из Слатине захтјевом
бр: 03-532- 115/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да су јој средства потребна за плаћање животних
потреба
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-115-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Ђуричић Доста из Г.
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
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Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Ђуричић Дости из Г.Раткова, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 200,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8028403665 код НЛБ Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратила се Ђуричић Дости из Г.Раткова
захтјевом бр: 03-532- 103/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да су јој средства потребна за плаћање животних
потреба и лијечења
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-103-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Дмитровић Дијана из
Страна, у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Дмитровић Дијани из Страна, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8088507872 код НЛБ Развојна банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине

Рибник ,обратила се Дмитровић Дијана из Страна
захтјевом бр: 03-532- 112/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да су јој средства потребна за плаћање лијекова
категорисаном сину
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-112-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Двизац Душан из
Превије,у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Двизац Душану из Превије , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун
број: 45169765000 код Уникредит банке.Са ставке
комуналне потрошње.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Двизац Душан из Превије захтјевом
бр: 03-532- 119/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нaлази у стању социјалне потребе –
незапослен,вишечлана породица
3.Да су му средства потребна за плаћање дуга елек.
енер.
Имајући у виду напријед наведено испуњени су
услови из Закона о социјалној заштити те је ријешено
као у изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
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је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-119-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

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

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Двизац Милеиз
Превије,у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Двизац Мили из Превије , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун
број: 45174507000 код Уникредит банке.Са ставке
комуналне потрошње.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Двизац Миле из Превије захтјевом
бр: 03-532- 108/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нaлази у стању социјалне потребе
3.Да су му средства потребна за плаћање дуга елек.
енер.
Имајући у виду напријед наведено испуњени су
услови из Закона о социјалној заштити те је ријешено
као у изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-94-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Гајић Ђуро из Рибника,
у поступку остваривања права на једнократну новчану

1.Гајић Ђури из Рибника , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45228047000 код Уникредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратио се Гајић Ђуро из Рибника захтјевом
бр: 03-532- 125/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да припада категорији породица са четворо и
више дјеце,
4.Да породица живи у туђој кући,
5.Да му је помоћ потребна за путне исправе двоје
дјеце –одлазак у Италију.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532- 125-1 /10		
Датум:10.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Галић Крстан из
Заблећа, у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Галић Крстану из Заблећа, признаје се право на
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једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8033654566 код НЛБ Развојне банке.

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

Образложење

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.

Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратио се Галић Крстан из Заблећа захтјевом
бр: 03-532- 126/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да су му средства потребна за одлазак на стручну
екскурзију и теренску наставу.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532- 126-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Гарић Загорка из
Соколова, у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Гарић Загорка из Соколова, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8024561592 код НЛБ Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратила се Гарић Загорка из Соколова
захтјевом бр: 03-532- 91/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе
,-самохрани родитељ
3.Да су јој средства потребна за плаћање животних
потреба.

Број:03-532-91-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Јокић Стево из
Г.Врбљана, у поступку остваривања права на
једнократну новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73
и 79. Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС
бр.5/93 и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и
допунама Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС
бр. 110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Јокић Стеви из Г.Врбљана, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8018768465 код НЛБ Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратио се Јокић Стево из Г.Врбљана
захтјевом бр: 03-532- 121/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да су му средства потребна за плаћање лијечење
сина.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-121-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић
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Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Кевац Стоја из
Заблећа, у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Кевац Стоји из Заблећа, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
80884868223 код Уникредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратила се Кевац Стоја из Заблећа захтјевом
бр: 03-532- 110/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да су јој средства потребна за плаћање животних
потреба
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-110-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

на једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8080541553 код НЛБ Развојне
банке.Са ставке
комуналне потрошње.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратила се Куриџа Станојка из Стражица
захтјевом бр: 03-532- 94/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се нaлази у стању социјалне потребе
3.Да су јој средства потребна за плаћање дуга елек.
енер.
Имајући у виду напријед наведено испуњени су
услови из Закона о социјалној заштити те је ријешено
као у изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-94-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

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

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Куриџе Станојке
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.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Куриџа Станојки из Стражица , признаје се право

1.Мандић Анђи из Д.Рибник, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8080183332 код НЛБ Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратила се Мандић Анђа из Д.Рибник
захтјевом бр: 03-532- 95/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
1.Да је именованa становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе,самохрани родитељ
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3.Да су јој средства потребна за плаћање животних
потреба.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-95-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења:
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Плавшић Стана из
Соколова,у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Плавшић Стани из Соколова , признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45061019000 код Уникредит банке.
са ставке комуналне потрошње.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратла се Плавшић Стана из Соколова
захтјевом бр: 03-532- 113/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нaлази у стању социјалне потребе
3.Да су му средства потребна за плаћање дуга елек.
енер.
Имајући у виду напријед наведено испуњени су
услови из Закона о социјалној заштити те је ријешено
као у изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-92-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

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.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Савановић Анђи из Средица, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8069718293 код НЛБ Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратила се Савановић Анђа из Средица
захтјевом бр: 03-532- 104/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да су јој средства потребна за плаћање животних
потреба
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-104-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Савић Јовица из
Превије а, у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Савић Јовици из Превије, признаје се право на
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једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8064775949 код НЛБ Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратио се Савић Јовица из Превије захтјевом
бр: 03-532- 99/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе,категорисан
3.Да су му средства потребна за плаћање животних
потреба.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-99-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

незапослен,вишечлана породица
3.Да су му средства потребна за плаћање дуга
комуналних услуга.
Имајући у виду напријед наведено испуњени су
услови из Закона о социјалној заштити те је ријешено
као у изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-113-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

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

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.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Станишић Неђи из Заблећа , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45110603000 код Уникредит банке са ставке комуналне
потрошње.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Станишић Неђо из Заблећа
захтјевом бр: 03-532- 113/10
Рјешавајући по захтјеву именованoг утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нaлази у стању социјалне потребе –

1.Тегелтији Маринку из Превије, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45141092000 код Уникредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратио се Тегелтија Маринко из Превије
захтјевом бр: 03-532- 140/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да су му средства потребна за плаћање животних
потреба.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-140-1 /10		
Датум:17.05.2010.год.

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић
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Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Тодоровић Маријана из
Заблећа, у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Тодоровић Маријани из Заблећа, признаје се
право на једнократну новчану помоћ у износу од
100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45117290000 код Уникредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратила се Тодоровић Маријана из Заблећа
захтјевом бр: 03-532- 107/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе,самохрани родитељ
3.Да су јој средства потребна за плаћање животних
потреба .
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-107-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Волаш Чеди из Д.Раткoва, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 200,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8001119068 код НЛБ Развојне банке. Средства
уплатити са ставке сахрана незбринутих лица
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обратио се Волаш Чедo из Д.Раткова захтјевом
бр: 03-521-3./10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се нслази у стању социјалне потребе,
3.Да су му средства потребна за санирање трошкова
сахране мајке.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-521-3-1/10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

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

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Волаш Чедо
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.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:

1.Врачар Јадранки из Растоке, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45218308000 код Уникредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник, обратила се Врачар Јадранка из Растоке
захтјевом бр: 03-532- 93/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
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1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да су јој средства потребна за плаћање лијекова.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-93-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Вуковић Зоран из
Растоке, у поступку остваривања права на једнократну
новчану помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79.
Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93
и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010.
године и чл. 190. Закона о општем управном поступку
(Сл. гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Вуковић Зоран из Растоке, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
8064344493 код НЛБ Развојне банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратио се Вуковић Зоран из Растоке
захтјевом бр: 03-532- 123/10
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе ,
3.Да су јој средства потребна за плаћање лијекова
дјетету.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-123-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Галић Јека из Д.Рибника,
у поступку остваривања права на једнократну новчану
помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79. Закона о
социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93 и 15/96),
чл. 4. и 8. Закона о измјенама и допунама Закона
о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр. 110/03),
Правилника бр.01-02-1-1/10 од 02.02.2010. године
и чл. 190. Закона о општем управном поступку (Сл.
гласник РС бр. 13/02) д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.Галић Јеки из Д.Рибника, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текући рачун број:
45111332000 код Уникредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник ,обратила се Галић Јека из Д.Рибника захтјевом
бр: 03-532- 91/10
Рјешавајући по захтјеву именоване утврђено је :
1.Да је именована становник општине Рибник,
2.Да се налази у стању социјалне потребе,самохрани родитељ
3.Да су јој средства потребна за плаћање животних
потреба.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у
изреци рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена
је жалба Министарству здравља и социјалне заштите
РС у року 15 ( петнаест) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Број:03-532-97-1 /10		
Датум:11.05.2010.год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући
по захтјеву Ђукић Жељкo из Превије, 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
Члан 1.
Ђукић Жељку из Превије, oдобравају се средства
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у укупном износу од 100,00 КМ.
Наведени износ уплатити на жиро рачун
,,Супермаркет Ацо.“ број 5620998073717312 отворен
код НЛБ Развојне банке, по рачуну број 20430
Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања животних намирница.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.
Број:03-532- 111-1/10		
Датум:11.05.2010. год.		

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући
по захтјеву Двизац Душан из Превије и Бајић Млађен
из Д.Раткова, а на основу чл.10. став 2. алинеја 5. и чл.
19. Закона о социјалној заштити (,,Службени гласник
РС,, бр.5/93,15/96 и 110/03 .) и чл. 7 Правилника о
једнократним новчаним помоћима бр.01-02-1-1/10 од
02.02.2010. год. д о н о с и:
РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница
Члан 1.
Двизац Душану из Превиjе и Бајић Млађену из
Д.Ратково, oдобравају се средства у укупном износу
од 150,00 КМ.
Наведени износ уплатити на жиро рачун ,,Шиша,,
д.о.о. Г.Рибник бр.5620990000350858 отворен код
Развојне банке, по рачун број 00051
Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања животних мамирница.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.
Број:03-532-114-1/10		
03-532-98-1/10
Датум:12.05.2010. год.

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући по
захтјеву Јаковљевић Миладин из Г.Раткова,Јаковљевић
Љепа из Г.Раткова и Шајић Јованка из Г.Раткова а
на основу чл.10. став 2. алинеја 5. и чл. 19. Закона
о социјалној заштити (,,Службени гласник РС,,
бр.5/93,15/96 и 110/03 .) и чл. 7 Правилника о
једнократним новчаним помоћима бр.01-532-3/07 од
03.01.2007. год. д о н о с и:
РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница
Члан 1.
Јаковљевић Миладину из Г. Раткова,Јаковљевић
Љепи из Г.Раткова и Шајић Јоцванки из Г.Раткова
oдобравају се средства у укупном износу од 200,00
КМ.
Наведени износ уплатити на жиро рачун
СТР,,Змијање,,број 5510001128613896 отворен код
Уникредит банке, по ачуну број 3/10,4/10 и5/10
Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања животних мамирница.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.
Број:03-532-106-1 /10		
03-532-105-1/10
03-532-116-1/10
Датум:11.05.2010. год.

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући по
захтјеву Савановић Љубице из Велија и Вујић Доја из
Велијашнице ,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
Члан 1.
Савановић Љубици из Велија и Вујић Доји из
Велијашнице, oдобравају се средства у укупном
износу од 99,98 КМ.
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Наведени износ уплатити на жиро рачун „Мики
Kомпани д.о.о“ број 5620990001478192 отворен
код НЛБ Развојне банке, по фактури број 00077 од
30.04..2010 године.
Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања животних мамирница.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.
Број:03-532- 117/10		
03-532-102/10 		
Датум:11.05.2010. год.

Начелник одјељења
Мр Душко Дакић
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