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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, број 101/04, 42/05
и 118/05), и члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник Општине Рибник“, број 14/05),
Начелник општине доноси

кривична дјела која спадају у групацију тзв.кривичних
дјела: корупције, против службене и друге одговорне
функције, против правног саобраћаја (примање и давање
мита, противзаконито посредовање, несавјестан рад у
служби, одавање службене тајне, фалсификовање
исправе; фалсификовање или уништавање службене
исправе; навођење на овјеравање неистинитог садржаја и
др).
Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", бр.101/04, 42/05 и 118/05) прописане су повреде
радних дужности међу којима је и злоупотреба службеног
положаја или прекорачење овлаштења и несавјесно
извршавање радних дужности, те дисциплинске мјере:
обустављање исплате плате у износу до 35% за период од
највише три мјесеца и престанак рада.
Наведеним законом прописане су и дужности
службеника према којима је службеник дужан да;
- примјењује и извршава одредбе Устава, закона,
статута и других прописа,
- чува углед Административне службе,
- не тражи и не прихвата за себе или своје
сроднике било какву добит, повластицу, накнаду у новцу,
услугама и слично,
- извршава законите налоге непосредног
руководиоца и друго.
Закон о раду (“Службени гласник РС“, број: 55/07 –
пречишћени текст), поглавље VII, прописује одговорност
за повреду радних обавеза из уговора о раду и
материјалну одговорност запослених. У смислу
наведеног прописа под тежом повредом радних обавеза
сматра се: одбијање радника да извршава своје радне
обавезе у складу са уговором о раду, злоупотреба
положаја, одавање пословне и службене тајне и свако
понашање запосленог којим се наноси штета интересима
послодавца.
Службеници запослени у матичним службама који
обављају уписе у матичне књиге, издају изводе из
матичних књига и увјерења из евиденције држављана,
који врше доставу и размјену података са Агенцијом за
идентификациона документа, евиденцију и размјену
података и друге послове везано за грађанска стања,
дужни су да поступају у складу са Законом о
држављанству РС, Законом о матичним књигама,
Законом о личном имену, Законом о слободи приступа
информацијама, Законом о заштити личних података,
Законом о заштити тајних података, Законом о општем
управном поступку, као и упутствима за спровођење
наведених закона и одредбама Кодекса професионалне
етике, са којим су упознати и које су потписали.

ПРОГРАМ
БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ
РИБНИК
ПОЈАМ КОРУПЦИЈЕ
Корупција као друштвена појава дефинише се на низ
начина и облика, а свима је заједничко да је корупција
повреда јавне функције ради личне користи, односно
отуђење или расипање јавних или приватних средстава.
Корупција подразумјева директно или индиректно
тражење, нуђење, давање или прихватање мита (дара)
или неке друге недопустиве користи или могућности која
негативно утиче на прописно вршење службене
дужности или понашања онога који прима мито (дар) или
недопустиву корист од тога.
Сви наведени облици у комбинацији могу дјеловати у
правцу нарушавања професионалне, ефикасне и
одговорне Административне службе општине Рибник.
ПРАВНИ АСПЕКТ
Најзначајнији међународни документи у области
борбе против корупције, потписани и ратификовани од
стране Босне и Херцеговине су :
 Кривично правна конвенција о корупцији од
27.01.1999. године
 Грађанскоправна конвенција од 04.11.1994.
године
 Конвенција Уједињених нација против
транснационалног организованог криминала са три
припадајућа протокола од 15.11.2000. године (још није
ратификована)
 Конвенција о прању, трагању, привременом
одузимању и одузимању прихода стечених кривичним
дјелом
 Након потписивања УН конвенције против
корупције 2005. године, као јединственог глобалног
правног акта којим се регулише ова област, Босна и
Херцеговина ће ратификовати и ову конвенцију.
ДОМАЋЕ ЗАКОНОДАВСТВО
У кривичном законодавству Босне и Херцеговине и
Републике Српске, Кривични закон Босне и Херцеговине
(“Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 37/03,
61/04 и 30/05), и Кривични закон РС (“Службени гласник
РС“, бр. 49/03, 108/04, 37/06 и 68/07), прописана су

НИВОИ И ПРИНЦИПИ ПРОГРАМА
Свеобухватни програм борбе против корупције
унутар органа управе укључује два нивоа.
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свакој уоченој неправилности.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица
морају приоритетно имати за циљ да чувају и
побољшавају углед органа управе у цјелини, константно
радећи на идентификацији сваког тзв. Коруптивног
(неетичног) понашања.
ЗАДАЦИ
У складу са напријед наведеним нивоима Програма,
уважавајући принципе за његову имплементацију
носиоци ће путем организационих јединица у
Административној служби у складу са утврђеним и
прописаним надлежностима извршавати сљедеће
задатке:
Елиминисање услова који доводе до корупције
1.
проучавање најбоље европске праксе, те
препорука ICAO i G8, посебно у вези са руковођењем
организационим јединицама, унутрашњих
контрола/инспекцијског надзора, те међународне
сарадње и усклађености ових активности ради њеног
евентуалног кориштења у органу управе,
2. проналажење могућности примјене обимнијих и
интензивнијих проактивних мјера и случајева постојања
сумње да је извршено кривично дјело од стране
запослених,
3. рад на доношењу нових правила интерних
процедура и инструктивних аката за унутрашњу
контролу (увести интерну ревизију) у складу са
законским и подзаконским прописа. Унутрашњу
контролу вршио би овлаштени службеник који би у
сарадњи са начелником/градоначелником учествовао у
планирању надзора и контроле, а истовремено би за свој
рад био одговоран начелнику чиме би се рад у сегменту
унут рашње конт роле учинио е фикаснијим и
квалитетнијим,

Први ниво подразумјева систематски приступ борби
против корупције и обухвата сљедеће:
a) едукација и јавна информисаност,
б) елиминисање услова који доводе до могућности за
корупцију,
ц) транспарентност и извјештавање и
д) унутрашња контрола и мјере кажњавања.
Прва три елемента спадају у домен превенције, јер се
провођењем истих доприноси одрживости нових
правила утврђених антикорупционим програмима. У
постизању овог циља потребно је извршити обуку
службеника и упознавање са чињеницом да корупција
није прихватљив начин да се остваре лични интереси,
што би дугорочније утицало на подизање колективне
свијести о ризику и штетности корупције.
Даље, потребно је препознати и идентификовати
зоне у којима најчешће долази до корупције, омогућити
службеницима да пријаве злоупотребу радног положаја,
корупцију и мобинг (преко запечаћених поштанских
сандучића, телефонске линије посебне намјене, посебне
е-маил адресе). Увести модерне технологије као моћно
средства у борби против корупције. Професионализација
интеракције између службеника и грађана.
Четврти, напријед наведени елемент, спада у домен
репресије, а за његово провођење од кључне важности је
подизање статуса унутрашњих контрола и одговорности
за провођење интерних антикорупцијских програма.
Други ниво активности у борби против корупције
представља координирање помоћи и међусобне сарадње,
како између организационих јединица унутар, тако и са
спољним структурама ( тужилаштва, судови, инспекције,
друге институције безбједности и др.). Уколико је
примјењиво разрадити сарадњу са другим органима који
издају документа.
При реализацији планираних активности које
Програм садржи потребно се придржавати сљедећих
принципа:
- принцип воље
- принцип недискриминације и поштивања
слобода и права грађана,
- принцип легалности,
- принцип координације и заједничке сарадње,
- принцип професионализма и усклађености са
свим подручјима дјеловања,
- принцип поштивања планираних обавеза из
Програма и
- принцип транспарентности и отворености
Програма.
Програм се сачињава са намјером да буде трајног
карактера уз могућност његове измјене и дупуне на начин
на који је и донесен, а примјењиваће се на цијелом
подручју на којем орган управе врши послове и задатке из
своје надлежности.
Орган управе има за циљ да се системски, плански и
најодлучније супротстави појави, корупције што је и
основни циљ Програма за борбу против корупције.
Сви запослени обавезни су своје дужности обављати
у оквиру закона, подзаконских прописа, поштујући и
уважавајући инструкцију претпостављених, у складу са
пословима и задацима радног мјеста на које су
распоређени у складу са Правилником о унутрашњој
организацији/систематизацији. Лична је одговорност
сваког запосленог да своје дужности обавља
професионално, ефикасно, одговорно, непристрасно,
етично и да своје надређене руководиоце обавјести о

4. годишњим плановима утврдити начин вршења
унутрашње контроле над радом система документа, а
исте планирати два пута годишње,
5. рад на побољшању механизама сарадње са
дисциплинским органима,
6. елиминисање сукоба интереса запослених и
праћење законске регулативе која регулише ову област,
7. провођење анкета међу запосленим ради
утврђивања слабих тачака и прикупљања приједлога за
смањење истих,
8. у описе радних мјеста запослених (Правилнике о
систематизацији) навести постојање унутрашњих
контрола и обавезу да их се придржавају,
9. увођење објективнијих критерија у поступку
запошљавања са циљем избора најквалитетнијег и
најстручнијег кадра,
10. увођење основних безбједоносних провјера у
поступку запошљавања и периодично вршење
безбједоносних провјера за запослене, који већ раде на
пословима издавања извода из матичних књига и
увјерења о држављанству, као и запослених чији су
послови у непосредој вези са тим пословима,
11. кроз систем оцјењивања и награђивања
дјеловати стимулативно на службенике у смислу да
правилан и законит рад буде циљ његовог рада,
12.предузимање одговарајућих организационотехничких мјера заштите,
13. утврдити стандарде понашања која забрањују
запосленима да прихватају поклоне и дарове од лица
којима издају документе,
14. електронском размјеном података, кориштењем
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3. Обезбјеђење отворених и транспарентних
поступака планирања и кориштења буџетских средстава
и досљедна примјена Закона о јавним набавкама.
4. О б е з б ј е ђ е њ е п о т р е б н и х м ат е р и ј а л н о финансијских средстава и других потребних предуслова
за провођење мјера и активности из овог Програма,
израда мјесечног извјештаја о случајевима корупције.
5. Координисање помоћи и успостављање
е фикасније међусобне с арадње , како између
организационих јединица унутар Административне
службе у цјелини, тако са спољним структурама
(тужилаштва, судови, инспекције и друге институције
сигурности и друго.)

мањег броја сервера за размјену података сходно
упутама и нормативима, успостављањем дигитално
овјерене електронске евиденције грађана.
15.придржавати се процедуре која се односи на
годишњу оцјену рада службеника
16.увести ISO стандарде који уређују рад локалне
управе
Унутрашња контрола и мјере кажњавања
1. И с т р а ж и ва њ е ко ру п ц и ј е у ко н к р е т н о ј
организационој јединици и предузимање надлежних
мјера.
2. Запримање свих представки и жалби поднесених
од стране грађана или по сазнањима службе, спровођење
брзих и ефикасних унутрашњих истрага путем
надлежних инспекцијских органа, а у вези случајева
корупције, као и осигурање повратне информације
грађанима (појединцима).
3. И н и ц и р а њ е п о с т у п к а з а у т в р ђ и в а њ е
дисциплинске одговорности и предлагање изрицања
мјера у складу са Законом.
4. Покретање дисциплинског по ступка за
службенике за које постоје основи сумње да су починили
кривично дјело, односно повреду радне дужности
прописане Законом.
5. Спречавање и расвјетљавање кривичних дјела.
6. Формирање јединствене базе података о
случајевима корупције.
Едукација и јавна информисаност
1. Едукација, промовисање и квалитетније
провођење Етичког кодекса за државне службенике и
намјештенике.
2. Обука службеника из области Закона о слободи
приступа информација, Закона о заштити личних
података, Закона о заштити тајних података и др.
3. Оспособљавање службеника који раде на
пословима везаним за документа и запослених чији су
послови у непосредној вези са тим пословима за рад на
информатичким системима који ће се користити у
поступцима издавања, а посебно едукација о мјерама
заштите и сигурности при обради података.
4. Оспособљавање и едукација за рад у поступку
вршења провјере вјеродостојности података који
предходе издавању извода, као и обавезном уношењу у
информатички систем.
5. Годишњим и другим периодичним плановима
едукације предвидјети обуку запослених за рад на
системима за издавање извода из матичних књига и
увјерања о држављанству, као и обуку осталих
запослених за кориштење информатичке опреме у сврху
брже међусобне комуникације и комуникације са
грађанима.
6. Осигурање и реализација одговарајуће стручне
и специјалистичке обуке службеника у циљу
спречавања корупције.
7. Проактивно дјеловање према медијима,
информисање јавности о активностима Администр ативне службе у наведеној области.
Транспарентност и извјештавање
1. Спровођење интерне кампање о Програму за
борбу против корупције у Административној служби са
посебним освртом и нагласком на опасност и штетност
корупције.
2. Израда, објављивање промотивних материјала и
водича за приступ информацијама и објављивање
правила и процедура за остваривање и заштиту права
грађана.

ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
 да се избјегне утицај на службеника да чини
нешто што је супротно важећим прописима,
 да се развије одговорност службеника у смислу
да је дужан да одбити извршење усменог или писаног
налога, ако би то представљало прекршајно/кривично
дјело и да о томе писмено обавијести руководиоца органа,
односно орган који надзире рад републичких органа
управе, ако је налог издао руководилац органа,
 да се са дужном пажњом користи имовином која
му је повјерена у сврху обављања његових дужности и да
је не смије користити за постизање личног интереса или
за друге незаконите активности,
 да је забрањено да захтијева или прима поклоне
за личну корист, корист породице или органа, ради
повољног рјешења предмета управног или другог
поступка,
 да не смије нудити, ни давати поклоне или друге
користи другом службенику, његовом сроднику или
брачном, односно ванбрачном другу, ради остваривања
властите користи,
не смије доносити одлуке, односно
 да
учествовати у доношењу одлука које утичу на
финансијски или други интерес његовог брачног или
ванбрачног друга, дјетета или родитеља,
 да се елиминише утицај (притисак) на
службеника,
 да се постигне већа сигурност издатих
докумената (извода из МК и увјерења),
 да се обезбједи благовремено и континуирано
обавјештавање јавности о вршењу послова из дјелокруга
Административне службе,
 да се смањују лични контакти са службеником, а
јачају контакти путем телефона, е-маила,
 да се спријечи поступање супротно прописима и
етичком кодексу.
Реализацијом планских задатака из овог програма
очекује се суштинско подизање квалитета нивоа рада
Административне службе. С тим у вези, реално је
очекивати већу спремност грађана да сарађују у броби
против свих облика корупције у јавној служби, а самим
тим и очувању сигурности друштвене заједнице.
Подизање већих етичких стандарда на виши ниво ће
имати позитиван утицај на укупне распложиве
капацитете у области професионалних стандарда.
За провођење овог Програма задужују се: секретар
скупштине и начелници одјељења.
На основу овог Програма донијеће се Планови и
прописати процедуре за провођење појединих мјера.
Број:01-014-26/09,
Дана:12.10.2009.год.
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Начелник:
______________________
Неђо Стојаковић,дипл.ецц

Службени гласник општине Рибник
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.

На основу члана 22. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.
гласник РС,, број 101/04) буџета Општине за 2009. годину
а превентгивно дјелујући, Начелник Општине доноси:

ДОСТАВЉЕНО:
1 x Именованом,
1 x Рачуноводству,
1 x Евиденцији
1 x а/а

ОДЛУКУ
о хлорисању резервоара за воду
Члан 1.
У складу са мјерама заштите здравља ученика и
становништва извршити хлорисање резервоара за воду
из којих се снабдјевају Подручне школе на територији
Општине како слиједи:
 Резервоар за воду из којег се снабдјева подручна
школа на Хашламци.
 Резервоар за воду из којег се снабдјева подручна
школа у Велијашници
 Резервоар за воду из којег се снабдјева подручна
школа у Слатини
 Резервоар за воду из којег се снабдјева подручна
школа на Делибрду
 Резервоар за воду из којег се снабдјева подручна
школа на Чађавици

Начелник општине :
Број: 01-532-193-1/09.
_______________________
Датум: 23.09.2009. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
____________________________________________________________

На основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи, члана 55.
Статута општине Рибник, чл. 4. тачка 1. Правилника о
кориштењу средстава за израду дипломских радова, те у
складу са буџетом за 2009. годину, а рјешавајући по
захтјеву, доле именованог, д о н о с и м:
ОДЛУКУ
о новчаној помоћи
Члан 1.
Мирко Милетић, студенту Економског факултета у
Бањој Луци, додјељује се једнократна новчана помоћ у
виснии 200,00 КМ на име израде дипломског рада.

Члан 2.
Хлорисање резервоара за воду извршиће ЈКП
,,Рибник,, из Рибника уз надзор општинског санитарног
инспектора.
Члан 3.
Средства за радове и робу обезбједиће се у
буџетској ставци 821402 – Средства за заштиту
животне средине.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужујем одјељење
за Привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Члан 2.
Средства из чл. 1. ове Одлуке уплатити на текући рачун
именованог број: 45236428000 код Уникредит банке.
Члан 3.
Наведени износ уплатити са средстава за израду
дипломских радова позиција 614235.
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Достављено:
1. Одјељење за привреду,
2. ЈКП ,,Рибник,,
3. Васиљевић Мирко
4. Архива

ДОСТАВЉЕНО:
1 x Именованом,
1 x Рачуноводству,
1 x Евиденцији
1 x а/а

Начелник општине :
Број : 01-370-35/09.
_______________________
Дана:23.09.2009.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
____________________________________________________________

Начелник општине :
Број: 01-532-204-1/09
_______________________
Датум: 07.10.2009 год.
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
____________________________________________________________

На основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи, члана 55.
Статута општине Рибник, чл. 4. тачка 3. Правилника о
кориштењу средстава за израду дипломских радова, те у
складу са буџетом за 2009. годину, а рјешавајући по
захтјеву, доле именоване, д о н о с и м:

На основу члана 55. Статута Општине Рибник (Службени
Гласник Општине Рибник број 14/05), члана 42. Закона о
буџетском систему РС (Службени гласник РС, бр.54/08) а
рјешавајући по Захтјеву ЈКП „Рибник“ из Рибника
бр.01/370-32/09, Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о
новчаној помоћи

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
1.
Одобрава се ЈКП „Рибник“ из Рибника да изведе
радове на проширењу примарне водоводне мреже
према насељу Баре у Горњем Рибнику. Оцијењено је да
проширење водоводне мреже има стратешки значај јер
се тако повећава број корисника услуга ЈКП „Рибник“,
чиме се стичу услови за боље функционисање и
пружање услуга крајњим корисницима. Износ радова на
проширењу водоводне мреже је 3.921,00 КМ.
2.
Средства за плаћање изведених радова
обезбједити са позиције 614129 – буџетска резерва.
3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Члан 1.
Миони Јуришић из Превије, студенту – постдипломцу
Филозоског факултета у Бања Луци додјељује се
једнократна новчана помоћ у висини 500,00 КМ на име
трошкова студија.
Члан 2.
Средства из чл. 1. ове Одлуке уплатити на текући рачун
именованог број: 5621008003341823 код Развојне банке.
Члан 3.
Наведени износ уплатити са средстава за израду
дипломских радова позиција 614235.

Број: 01-370-32-3/09
Дана: 24.09.2009. године
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Начелник општине :
_______________________
Неђо Стојаковић, дипл.ецц

Службени гласник општине Рибник
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.
Гласник РС,, бр. 101/04) а извршавајући закључак
Скупштине бр. 02-532-152-1/09 од 07.09.2009. год.
Везано за захтјев групе грађана из засеока Дакићи
Начелник општине доноси:

На основу члана 72 . Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број
101/04, 42/05 и 118/05), и члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник Општине Рибник“, број
14/05), Начелник општине доноси

ОДЛУКУ
О УТРОШКУ СРЕДСТАВА

ПРАВИЛНИК
o начину заштите података који служе у сврху
издавања биометријских путних исправа

Члан 1.
Одобравам исплату износа од 4.000,00 Км на име
гранта грађанима као помоћ за изградњу канализационе
мреже у селу Дакићи на текући рачун Мндић Зорана
представника грађана.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин заштите
података у централном матичном уреду, као и у удаљеним
матичним уредима који су потребни за издавање
биометријских путних исправа.

Члан 2.
Примаоц средстава дужан је да у року од 30 дана
од дана исплате средставаа најкасније до краја
календарске 2009. године поднесе писмени извјештај о
намјенском утрошку средстава правдајући га са
рачунима за набављену робу или извршене радове.

Члан 2.
Провјере врши овлаштени службеник Административне службе општине Рибник а на захтјев Агенције
за идентификациона документа, евиденцију и размјену
података (бивши ЦИПС) по средством својих
канцеларија, које упућују захтјев матичном уреду.

Члан 3.
Задужујем одјељење за привреду , финансије и
друштвене дјелатности да изврши исплату те да сачини
писмени извјештај о намјенској потрошњи средстава до
краја календарске године.

Члан 3.
Општина, административна служба одређује
лице које врши провјеру и унос података, као и лице које
ће пружати техничку подршку за обраду података (ИТ
Администратор).

Достављено:
1. Мандић Зорану,
2. Одјељење за привреду финан. и др. дјел.
3. Архива

Члан 4.
За матичне уреде код којих не постоји
електронска база података, провјеру врши овлаштени
матичар, а на бази захтјева централног матичног уреда.
Заштита података се обезбјеђује обострано писменим
захтјевима и одговорима. Размјену података врше
искључиво овлаштена лица.

Начелник општине :
Број : 01-532-152-1/09,
_______________________
Дана:09.09.2009.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
____________________________________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.
Гласник РС,, бр. 101/04) а извршавајући закључак
Скупштине бр. 02-532-152-1/09 од 07.09.2009. год.
Везано за захтјев Дома здравља у Рибнику , Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
О УТРОШКУ СРЕДСТАВА

Члан 5.
Заштита података се проводи ограничавањем
приступа рачунару на којем се врши провјера и унос
података, физичким приступом као и постављањем
лозинке на кориснички налог рачунара.

Члан 1.
Одобравам исплату износа од 7.500,00 Км на име
гранта Дому Здравља у Рибнику на име исплате старих
дугова за изградњу Дома здравља из буџетске ставке
буџетска резерва.

Члан 6.
Намјенска апликација за провјеру података је
заштићена лозинком и могу јој приступати само
овлаштене особе.
Члан 7.
Рачунар на којем се врши провјера не смије
имати приступ интернету, а ради заштите базе података
од могућих злоупотреба.

Члан 2.
Пимаоц средстава дужан је да у року од 30 дана
од дана исплате средстава а најкасније до краја
календарске 2009. године поднесе писмени извјештај о
намјенском утрошку средстава .

Члан 8.
Поред тога локација на којој се налази рачунар
мора бити обезбјеђена видео надзором.

Члан 3.
Задужујем одјељење за привреду , финансије и
друштвене дјелатности да изврши исплату те да сачини
писмени извјештај о намјенској потрошњи средстава до
краја календарске године.

Члан 9.
Заштита података који се не налазе у
електронском облику је обезбјеђена употребом касе са
високим степеном сигурности, а приступ је дозвољен
само матичару.

Достављено:
1. Дому здравља,
2. Одјељење за привреду финан. и др. дјел.
3. Архива
Број : 01-532-164/09.
Дана:09.09.2009.год.

Начелник општине :
_______________________
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
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Службени гласник општине Рибник
II. НАДЗОР И ИНСПЕКЦИЈА

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.
Гласник РС ,, бр. 101/04) извршавајући буџет Општине за
2009. годину а на приједлог Одјељења за привреду, буџет
и друштвене дјелатности Начелник Општине даје.

Члан 10.
Надзор над заштитом података вршиће
Одјељење за општу управу, овлаштене Државне и
Републичке институције, те намјенски формиране
комисије и тијела.
Члан 11.
Надзор ће се вршити редовним годишњим
контролама, ненајављеним контролама, и по потреби.
Надзором се обухвата систем заштите података, заштита
података и службеници који раде на обради података.

САГЛАСНОСТ
на план утрошка средстава
Члан 1.
Даје се сагласност на план утрошка средстава
Одјељења за привреду, буџет и друштвене дјелатности а
поводом елиминисања негативних последица дуготрајне
суше на мањачком платоу.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Средства реализовати са буџетске позиције
613963 Средства за заштиту од елементарних непогода.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Начелник општине :
Број: 01-20-6/09
_______________________
Датум: 12.10.2009. године
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
____________________________________________________________

Члан 3.
Пољопривредни инспектор је дужан да прати
намјенску употребу средстава и да поднесе извјештај о
намјенској употреби истих.

На основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи, члана 55.
Статута општине Рибник, чл. 4. тачка 3. Правилника о
кориштењу средстава за израду дипломских радова, те у
складу са буџетом за 2009. годину, а рјешавајући по
захтјеву, доле именованог, д о н о с и м:

Достављено
1.Одјељењу за Привреду,
2.Пољопривредни инпектор.
3.Архива
Начелник општине :
Број : 01-85-1/09.
_______________________
Дана:15.09.2009.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
____________________________________________________________

ОДЛУКУ
о
новчаној помоћи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.
Гласник РС ,, бр. 101/04) извршавајући буџет Општине за
2009. годину а на приједлог службе цивилне заштите
Начелник Општине доноси:

Члан 1.
Предрагу Бувачу из Слатине, студенту – постдипломцу
Економског факултета у Бања Луци додјељује се
једнократна новчана помоћ у виснини 500,00 КМ на име
трошкова студија.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Члан 2.
Средства из чл. 1. ове Одлуке уплатити на текући рачун
именованог број: 567-241-50001178-39 код Цептер
банке.

Члан 1.
Одобравам исплату у износу од 100,00 КМ
представнику групе грађана Јокић Јеленку, члану ДВД
,,Рибник,, на име трошкова употребе властитих аута при
гашењу пожара.
Члан 2.
Средства реализовати са буџетске позиције
613963 Средства за заштиту од елементарних непогода
на жиро рачун именованог број 45193265000 код НЛБ
развојна банка.

Члан 3.
Наведени износ уплатити са средстава за израду
дипломских радова позиција 614235.
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
ДОСТАВЉЕНО:
1 x Именованом,
1 x Рачуноводству,
1 x Евиденцији
1 x а/а

Члан 3.
За реализацију одлуке задужујем Одјељење за
привреду буџет и друштвене дјелатности
Образложење
Служба цивилне заштите је утврдила према
извјештајима достављеним да је у три наврата дошло до
пожара у селу Страјинићи према Рокином долу уз
комуникацију те да је благовременом интервенцијом
члана ДВД Јокић Јеленка и његове групе пожари су
локализовани и спрјечено даљње ширење пожара. Исти
су употребили властита превозна средства те им се на име
трошкова употребе аута признаје износ као у
диспозитиву одлуке.

Начелник општине :

_______________________
Број: 01-532-185-1/09.
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
Датум: 07.10.2009. год.
____________________________________________________________

Број : 01-81-1-5/09.
Дана:15.09.2009.год.
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Начелник општине :
_______________________
Неђо Стојаковић, дипл.ецц

Службени гласник општине Рибник
административној служби.

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) проводећи стратегију руаралног
развоја Општине, а на захтјев Драгана Врачара из Д.
Рибника., Начелник општине д о н о с и :

II
О извршењу ове одлуке старат ће се Начелник одјељења
за општу управу административне службе општине
Рибник.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за подизање малињака

ДОСТАВЉЕНО:
- Матичним службама,
- Евиденција,
- а/а

Члан 1.
Одобравам 180,00 Км на име стимулација за подизање
малињака а на име трошкова набавке жице, дирјека,
орања и куповине вјештачког гнојива драгану Врачару из
Доњег Рибника бб. а уз консултације са ЗЗ ,,Рибник,, из
Рибника.
Члан 2.
Средства исплатити са буџетске ставке буџетска резерва
н а т е к у ћ и р ач у н п р и м а о ц а с р е д с т а в а б р .
5620998080508379 код НЛБ Развојна банка у Рибнику.

Начелник општине :
Број: 01-014-30/09.
_______________________
Датум, 22.10.2009. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
___________________________________________________________

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

Члан 3.
Примаоц средстава је дужан да средства намјенски
утроши те да омогући општинском пољопривредном
инспектору увид у извршене радове.

ПРАВИЛНИК
о унутрашњој контроли у матичним
службама општине Рибник

Члан 4.
Налаже се Општинском пољопривредном инспектору да
преконтролише намјенско трошење средстава и да
поднесе писмени извјештај Начелнику Општине до краја
2009. год.
Члан 5.
За извршење ове одлуке задужујем одјељење за
привреду финансије и друштвене дјелатности

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником се утврђује унутрашња контрола и
дисциплинске мјере у Централном матичном уреду, као и
у удаљеним матичним уредима општине Рибник, а која се
врши у сврху издавања биометријских путних исправа.

Достављено :
1. Врачар Драган телефон 431 258,
2.Општински пољ.инсп.
3.Одсјек за финансије,
4. Одјељење за

Члан 2.
Вођење матичних књига те издавање извода из матичних
књига и увјерења о држављанству спада у дјелокруг
послова Одјељења за општу управу, наведене послове
обављају стручни сарадници – матичари у шалтер сали и
матичари у Мјесним канцеларијама.

Начелник општине :
_______________________
Број : 01-532-143-1/09.
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
Дана:26.09.2009.год.
____________________________________________________________

Члан 3.
У поступку вођења матичних књига, те и издавање извода
из матичних књига и увјерења о држављанству, грађани
ове услуге могу добити у Центру за пружање услуга
грађанима, гдје је смјештена матична служба и у
матичним уредима у Мјесним заједницама општине
Рибник. У циљу спречавања незаконитог рада у овим
поступцима грађани ће ове услуге добивати према
редосљеду пристизања односно доласка у шалтер салу
или у матичне уреде.

На основу члана 55. Статута општине Рибник
(„Сл.гласник општине Рибник“, број: 14/05.), а у складу
с а одредбама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста административне службе
општине Рибник, Начелник општине Рибник, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању радних мјеста која ће бити предмет
основног сигурносног провјеравања
I
Овом Одлуком утврђују се радна мјеста у административној служби општине Рибник, која ће бити предмет
основног сигурносног провјеравања, а у сврху издавања
биометријских путних исправа.
Основне безбједоносне провјере радника
извршиће се на радним мјестима и то:
- Стручни сарадник за послове матичне службе у Центру
за пружање услуга грађанима у административној
служби;
- Матичара у Мјесној канцеларији, Мјесне заједници
Врбљани, Превија и Ситница;
- Стручни, сарадник за информационе технологије у

У Н У Т РА Ш Њ А КО Н Т Р ОЛ А И
II
МЈЕРЕ КАЖЊАВАЊА
Члан 4.
Редовна контрола над радом матичара ће се вршити од
стране Начелника одјељења за општу управу и Шефа
шалтер сале, а повремена контрола ће се вршити од
стране Управне инспекције. У поступку контроле
утврђује се број захтјева у обради, број хитних захтјева,
број издатих извода и увјерења.
О извршеним редовним и ванредним
контролама, доставља се извјештај Начелнику општине.
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Службени гласник општине Рибник
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, број 101/04, 42/05
и 118/05), и члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник Општине Рибник“, број 14/05),
Начелник општине доноси

Члан 5.
За запослене службенике – матичаре ће се вршити
безбједносне провјере сваке године, а кроз ове провјере
ће се издвојити они службеници – матичари који чине
повреде радне обавезе, након чега ће се покренути
дисциплински поступак.

ПРАВИЛНИК
o начину провјере и достављања података из
удаљених матичних уреда, која се врши у сврху
издавања биометријских путних исправа

Члан 6.
Није дозвољено на радно мјесто матичара привремено
распоређивати друге службенике из административне
службе који нису прошли безбједносне провјере и нису
упознати са прописима које примјењују односно који
нису едуковани за те послове и који немају писмено
овлашћење за обављање послова матичара.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин провјере
података у централном матичном уреду, као и у удаљеним
матичним уредима који су потребни за издавање
биометријских путних исправа.

Члан 7.
Начелник одјељења за општу управу ће матичарима дати
безбједносну идентификацију, као и стандарде
понашања, а стандарди понашања требају бити
усмјерени на забрану матичарима да примају поклоне
или да примају друге услуге од грађана.

Члан 2.
Провјере врши овлаштени службеник Административне службе општине Рибник, а на захтјев Агенције
за идентификациона документа, евиденцију и размјену
података (бивши ЦИПС) по средством својих
канцеларија, које упућују захтјев централном матичном
уреду.

Члан 8.
Службеници – матичари су дужни обавијестити свог
предпостављеног у случају да се врши притисак странке
да они почине незаконит рад.
Руководилац ће о томе обавјестити надлежне органе, а
ако матичар буде укључен у незаконите радње тада ће
непосредни руководилац писмено обавјештавати
Начелника општине ради покретања одговарајућег
поступка.

Члан 3.
Административна служба општине Рибник у
свом саставу, осим централног матичног уреда има и 3
мјесна матична уреда и то:
1. Матични уред Ситница,
2. Матични уред Превија и
3. Матични уред Врбљани.

Члан 9.
За службенике – матичаре за које постоје основи сумње
да су починили кривично дјело, односно повреду радне
дужно сти, непо средни руководилац писмено
обавјештава надлежни орган Општине ради покретања
одговарајућег поступка.

Члан 4.
Општина, административна служба одређује
лице које врши провјеру и унос података, као и лице које
ће пружати техничку подршку за обраду података (ИТ
Администратор).
Члан 5.
Провјера података у централном уреду се врши
директно увидом у електронску базу и уносом истих у
апликацију, наравно уколико постоје тражени подаци.
Након обраде података штампа се један
примјерак који потписује матичар и који се одлаже у
евиденцију.
За удаљене матичне уреде код којих не постоји
електронска база података, провјеру врши овлаштени
матичар, а на бази захтјева централног матичног уреда.

Члан 10.
Ако се након проведеног поступка утврди да је почињена
превара или неки други незаконит рад приликом
обављања послова и радних задатака, матичару ће
престати радни однос у складу са Законом.
Члан 11.
Службеници – матичари су дужни да на крају године
сачине извјештај о раду за текућу годину и исти доставе
Начелнику одјелења за општу управу административне
службе општине Рибник.
III

Члан 6.
Провјера података у удаљеним матичним
уредима се врши на следећи начин:
- Лице које врши унос података у централном
матичном уреду путем телефона контактира овлаштеног
матичара у мјесном уреду и уколико постоје подаци
путем факса шаље писмени захтјев (потписан) за доставу
података.
- По пријему матичар попуњавања и потписује
Захтјев и путем факса доставља централном матичном
уреду, а један примјерак задржава у својој евиденцији.
- По пријему попуњеног захтјева, лице које врши
обраду података уноси податке у апликацију.
- Након обраде података врши се штампање
једног примјерка који се одлаже у евиденцију.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01-014-29/09.
Датум, 22.10.2009. год.

Начелник општине :
_______________________
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
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Службени гласник општине Рибник
II. НАДЗОР И ИНСПЕКЦИЈА

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:

Члан 7.
Надзор над заштитом података вршиће
Одјељење за општу управу, овлаштене Државне и
Републичке институције, те намјенски формиране
комисије и тијела.
Члан 8.
Надзор ће се вршити редовним годишњим
контролама, ненајављеним контролама, и по потреби.
Надзором се обухвата систем заштите података, заштита
података и службеници који раде на обради података.

РЈЕШЕЊЕ
1.Јаковљевић Миладин из Ситнице, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
240010013200 код НЛБ Развојна банке.

Члан 9.
Матичари су дужни да на крају године сачине
извјештај о извршеним провјерама.

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Јаковљевић Миладин из Синице захтјевом бр:
03-532-223 /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 лијекова
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Начелник општине :
Број: 01-014-28/09
_______________________
Датум: 22.10.2009. године
Неђо Стојаковић, дипл.ецц
____________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине
Рибник рјешавајући по захтјеву Травар Млађен из
Чађавице, 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
Број:03-532-223-2 /09
Датум:30.10.2009.год.

РЈЕШЕЊЕ
1.Травар Млађен из Чађавице , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 200,00 КМ
Н а в ед е н и и з н о с у п л ат и т и н а т е ку ђ и р ач у н
број:8080466863код НЛБ Развојна банке.

Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

________________________________________________
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:

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Травар Млађен из Чађавице захтјевом бр: 03532-1196/09.
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.

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.

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 Савановић Анђа из Средица захтјевом
бр: 03-532-114 /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

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
Број:03-532-196-1/09
Датум:28.10.2009.год.
Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић
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Службени гласник општине Рибник
Служба социјалне и дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Бабић Чедо из Страна, у
поступку остваривања права на једнократну новчану
помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79. Закона о
социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93 и 15/96), чл.
4. и 8. Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној
заштити(Сл. гласник РС бр. 110/03), Правилника бр.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
Број:03-532-203-4 /09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

РЈЕШЕЊЕ
1.Бабић Чедо из Страна, признаје се право на једнократну
новчану помоћ у износу од 300,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45149945000 код Уникредит банка.
Са позиције комуналне потрошње

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић

________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Бабић Чедо из Страна захтјевом бр:
03-532-219/09.
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 куповине елект.матријала
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Aмиџић Мика из Драгораја, 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.Амиџић Мика из Драгораја , признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 150,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8083821220 код НЛБ Развојна банке.

ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу упераву општине
Рибник у року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Амиџић Мика из Драгораја захтјевом
бр: 03-532-199/09
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.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
Број:03-532-219-1 /09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

__________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Бајић Млађен 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:

ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Бајић Млађену из Д.Раткова, признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
4000102445 код Разв. банке.

Број:03-532-199-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Бајић Млађену
из Д.Раткова
захтјевом бр: 03-532-229/09.
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
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Службени гласник општине Рибник
Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Бошњак Јања из Чађавице, 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:

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.
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.Бошњак Јања , признаје се право на једнократну
новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8070749597 код НЛБ Развојнабанке.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
Број:03-532-229-1 /09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Бањац Илија из Рибника, у поступку
остваривања права на једнократну новчану помоћ, на основу
чл.10,19,44,72,73 и 79. Закона о социјалној заштити (Сл.
гласник РС бр.5/93 и 15/96), чл. 4. и 8. Закона о измјенама и
допунама Закона о социјалној заштити(Сл. гласник РС бр.
110/03), Правилника бр.01-532-1/07 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 Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

РЈЕШЕЊЕ
1.Бањац Илија из Рибника , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45254345000 код Уникредит банке.

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

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Бањац Илија из Рибника захтјевом бр:
03-532-200/09
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.

Број:03-532-215-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
___________________________________________________________

Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Божић Војиславка 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:

ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

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

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
Број:03-532-200-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Бошњак Јања из Чађавице захтјевом
бр: 03-532-215/09
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.

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Божић Војиславка из Ситнице
захтјевом бр: 03-532-231/09
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

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић
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Службени гласник општине Рибник
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.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:

Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Двизац Душан из Превије, признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 150,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45169765000 код Уникредит банке.

Број:03-532-231-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Драгољевић Драго 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:

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Двизац Душан из Превије захтјевом
бр: 03-532-49/09.
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 плађања животних потреба
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

РЈЕШЕЊЕ
1.Драгољевић Драго из Заблећа , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8070469946 код НЛБ Развојна банке.

ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу упераву општине
Рибник у року 8 ( осам) 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 Драгољевић Драго из Заблећа
захтјевом бр: 03-532-213/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази се у стању социјалне потребе-социјална
анамнеза
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:03-532-49-1 /09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Гајић Дмитар 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:

ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

РЈЕШЕЊЕ
1.Гајић Дмитар из Врбљана , признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45224432000 код Уникредит банке.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
Број:03-532-213-1 /09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Гајић Дмитаре из Врбљана захтјевом
бр: 03-532-201/09
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

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић
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Службени гласник општине Рибник
Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Jокић Богдан 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:

Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Јокић Богдану из Врбљана , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 200,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8083969048 код НЛБ Развојне банке.
Средства исплатити са ставке комуналне потрошње.

Број:03-532-201-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Јаковљевић Недељко 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 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 Јокић Богдан из Врбљана из захтјевом
бр: 03-532-212/09
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 елект.енергије.
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 Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

РЈЕШЕЊЕ
1.Јаковљевић Недељко, признаје се право на једнократну
новчану помоћ у износу од 300,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
240010013200
код Развојне
банке,са позиције
комуналне потрошње

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

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Јаковљевић Недељко из Г.Раткова захтјевом
бр: 03-532-228 /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 елктричне енергије
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Број:03-532-212-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
___________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Kараћ Желјко из Врблјана, 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
Број:03-532-222-1/09
Датум:26.10.2009.год.
Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

РЈЕШЕЊЕ
1.Караћ Жељко из Врбљана , признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45101806000 код Уникредит банке.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Караћ Жељко из Врбљана захтјевом
бр: 03-532-209/09
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 жиовотних потреба
Имајући предње у виду испуњени су услови из
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Службени гласник општине Рибник
Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Кркељаш Блажена из Рибника, у
поступку остваривања права на једнократну новчану
помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79. Закона о
социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93 и 15/96), чл.
4. и 8. Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној
заштити(Сл. гласник РС бр. 110/03), Правилника бр.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:

Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Кркељаш Блажени из Рибника , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8071828916 код НЛБ Развојне банке.
Средства исплатити са ставке комуналне потрошње.

Број:03-532-209-1 /09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Каурин Доста из Бусија, 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 Кркељаш Блажена из Рибника из
захтјевом бр: 03-532-216/09
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 потребе живота
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 Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

РЈЕШЕЊЕ
1.Каурин Доста из Бусија , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45060731000 код Уникредит банке.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Каурин Доста из Бусија захтјевом бр:
03-532-225/09
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
рјешења.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
Број:03-532-216-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
___________________________________________________________

Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Мандић Милован из Заблеће, 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 Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Мандић Миловану из Заблећа , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8004225493 код НЛБ Развојне банке.

Број:03-532-225-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Мандић Милован из Заблеће из
захтјевом бр: 03-532-237/09
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 потребе живота
Имајући предње у виду испуњени су услови из
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Службени гласник општине Рибник
Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Миљановић Жарко 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:

Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Миљановић Жарко из Растоке , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8033782121 код НЛБ Развојне банке.

Број:03-532-237-1/09
Датум:03.11.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Миљановић Жарко из Заблеће из
захтјевом бр: 03-532-235/09
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 сјетве.
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Марковић Јовица из Катаваца, 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 Јовица из Катаваца , признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45125442001 код Уникредит банке.

ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) 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 Јовица из Катаваца
захтјевом бр: 03-532-202/09
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.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
Број:03-532-235-1/09
Датум:03.11.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
___________________________________________________________

Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Нинковић Петар 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 Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
Број:03-532-202-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

РЈЕШЕЊЕ
1.Нинковић Петар из Растоке , признаје се право
на једнократну новчану помоћ у износу од 205,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8030862033код НЛБ Развојна банке.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Нинковић Петар из Растоке захтјевом
бр: 03-532-220/09
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
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Службени гласник општине Рибник
Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Стојаковић Бошко 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:

Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.
ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Стојаковић Бошку из Д.Рибника , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 150,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45176997001 код Уникредит банке.

Број:03-532-220-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Савановић Спаса из Црквена, у
поступку остваривања права на једнократну новчану
помоћ, на основу чл.10,19,44,72,73 и 79. Закона о
социјалној заштити (Сл. гласник РС бр.5/93 и 15/96), чл.
4. и 8. Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној
заштити(Сл. гласник РС бр. 110/03), Правилника бр.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 Стојаковић Бошко из Д.Рибника
захтјевом бр: 03-532-214/09
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 лијекова
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

РЈЕШЕЊЕ
1.Савановић Спаса из Црквена , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 100,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
8071964970 код НЛБ Развојнабанке.

ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) 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 Савановић Спаса из Црквена
захтјевом бр: 03-532-207/09
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.

Број:03-532-214-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Служба социјалнеи дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Стојановић Младен 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 Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а

РЈЕШЕЊЕ
1.Стојановић Младену из Растоке , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 500,00 КМ за
плаћање погребне опреме Стојановић Драгану.
Н а в е д е н и и з н о с у п л а т и т и н а р ач у н б р о ј :
5620998077934387 код НЛБ Развојне банке.
СЗР,,Мирјам,, Рибник бр. рачуна 16/09
Средства исплатити са ставке сахрана незбринутих
лица.
Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине Рибник
обтатио се Стојановић Младен из Растоке из захтјевом
бр: 03-532-226/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :

Број:03-532-207-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић
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Службени гласник општине Рибник
Служба социјалне и дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Тучић Драган из Велија, 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
3.На име плаћања погребне опреме Стојановић Драгана
корисника новчане помоћи.
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 Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

РЈЕШЕЊЕ
1.Тучић Драган из Велија , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 50,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број: 10219663
код ЛХБ банке.

Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Тучић Драган из Велија захтјевом бр:
03-532-7-6/09
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.

Број:03-532-226-1/09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
___________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите општине Рибник
рјешавајући по захтјеву Тодоровић Душан 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:

ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

РЈЕШЕЊЕ
1.Тодоровић Душану из Д.Рибника , признаје се право на
једнократну новчану помоћ у износу од 1.00,00 КМ
Наведени износ уплатити на текуђи рачун број:
45101806000 код Уникредит банке.

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

Образложење
Служби социјалне и дјечије заштите општине
Рибник обтатио се Тодоровић Душан из Д.Рибниока
захтјевом бр: 03-532-205/09
Рјешавајући по захтјеву именованог утврђено је :
1.Да је именовани становник општине Рибник,
2.Да се налази се у стању социјалне потребе-социјална
анамнеза
3.На име плаћања жиовотних потреба
Имајући предње у виду испуњени су услови из
Закона о социјалној заштити те је ријешено као у изреци
рјешења.

Број:03-532-7-7 /09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
___________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући по
захтјеву Илић Станислав 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.01532-3/07 од 03.01.2007. год. д о н о с и:
РЈЕШЕЊE
o плаћању утрошеног елек.матр.

ПРАВНИ ЛИЈЕК: Против овог рјешења допуштена је
жалба Начелнику одјељења за општу управу општине
Рибник року 8 ( осам) дана од дана пријема овог
рјешења, путем овог органа и ослобођена је плаћања
таксе.

Члан 1.
Илић Станислав из Г.Раткова oдобравају се средства
у укупном износу од 186,38 КМ.
Н а в е д е н и и з н о с у п л а т и т и н а ж и р о р ач у н
,,БОРЕЛКОМ,,д.о.о..број 5710100000094348 отворен код
Комерцијалне банке, по фактури број :90-09/09

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

Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања утрошеног елект.матр. за
прикључак електричне енергије

Број:03-532-205-1 /09
Датум:30.10.2009.год.
Поступак водио
____________________
Нада Кнежевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
______________________
Мр. Душко Дакић

Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
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Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења , а о
извршењу истог стараће се служба социјалне заштите
општине Рибник.

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

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

Број:03-532- 1198-1/09
Датум:28.10.2009. год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Број:03-532- 51-1/09
Датум:06.11.2009. год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући по
захтјеву Двизац Спаса из Слатине, 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:

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет личне инвалиднине
Аћимовић Здравка Неђе из Залужана а на основу
члана 83. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
рата Р.С. («Сл.гласник Р.С» бр.55/07) и чл. 32.стaв 1.
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) и на основу чл. 190 ЗУП-а
(«Сл.гласник Р.С.» бр. 13/02), д о н о с и

РЈЕШЕЊE
o додјели пакета животних намирница
Члан 1.
Двизац Спаси из Слатина oдобравају се
средства у укупном износу од 50,02 КМ.
Наведени износ уплатити на жиро рачун „Мики
Kомпани д.о.о“ број 5620990001478192 отворен код
НЛБ Развојне банке, по фактури број 00 338 од
312.10.2009 године.

РЈЕШЕЊЕ
Аћимовић Здравка Неђи , рођеном
1972.године, признатом РВИ-у VII (седме) категорије
са 50% инвалидитета, утврђује се и даље статус РВИа VII(седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу рањавања за вријеме службе у ВРС и као такав
има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
18 % од основа.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани
услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и
престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 511/05. од
06.11.2005.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.
Доставити:
1.Именованом
2.рачуноводству
3.а/а
Број:03-532- 132-3/09
Датум:06.11.2009. год.
Поступак водио
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
____________________
______________________
Нада Кнежевић
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03-560- 511/05 од
06.11.2005.године именованом је признато својство РВИа VII( седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу рањавања за вријеме службе у ВРС , све док
постоје законом прописани услови - ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију, и
увјерење ВП.1050-Бања Лука,Инт. 12/7-273 од
20.11.2002.године, Налаз и Мишљење Првостепене
љекарске комисјије бр.589 од 07.03.2000.године,
констатује се да су и даље испуњени услови из члана 4.
став 1. Закона о правима бораца војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С». бр. 55/07), те је
одлучено као у диспозитиву рјешења, односно
именованом се и даље признаје право на личну
инвалиднину у мјесечном износу од 18% од основа, а у
складу са чланом 10. став1. тачка 1. Закона о измјенама и
допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског

Служба социјалне и дјечије заштите, рјешавајући по
захтјеву Ђукановић Милорада из Г.Заблеће, 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.
Ђукановић Милораду из Г.Заблећа oдобравају се
средства у укупном износу од 49,67 КМ.
Наведени износ уплатити на жиро рачун СТР,,Душка,,
број 5620990001117837 отворен код НЛБ Развојне банке,
по фактури број 3/09
Члан 2.
Средства из предходног члана додјељују се
именованом на име плаћања животних мамирница.
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престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 512/05. од
06.11.2005.године.

рата Р.С. («Сл.гласник Р.С.бр.59/08).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у будету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку оусклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560511/05. од 06.11.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.
Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.59/08).Именовани је дужан да пријави овом органу
сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске («
Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (члан 95. став 1 и 3 и члан
83. став 4 Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а
ослобођена је од плаћања таксе.

Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03- 560- 512/05 од
06.11.2005.године именованом је признато својство РВИа VII( седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу рањавања за вријеме службе у ВРС , све док
постоје законом прописани услови - ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију, и
увјерење ВП.7286-Кључ Инт. бр. 02-15-346 од
15.09.1994.године, Налаз и Мишљење Првостепене
љекарске комисјије бр. 1494/98 од 21.04.1998.године,
констатује се да су и даље испуњени услови из члана 4.
став 1. Закона о правима бораца војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С». бр. 55/07), те је
одлучено као у диспозитиву рјешења, односно
именованом се и даље признаје право на личну
инвалиднину у мјесечном износу од 18% од основа, а у
складу са чланом 10. став1. тачка 1. 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).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у будету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку оусклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560512/05. од 06.11.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.
Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.59/08).
Именовани је дужан да пријави овом
органу сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске («
Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (члан 95. став 1 и 3 и члан
83. став 4 Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а
ослобођена је од плаћања таксе.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. За ревизију
5. А/А
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-511/05/09.
_________________________
Дана, 19.10.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник
рјешавајући по службеној дужности предмет личне
инвалиднине Амиџић Милоша Јове из Драгораја Рибника а на основу члана 83. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.55/07) и чл. 32.стaв 1. 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) и на
основу чл. 190 ЗУП-а («Сл.гласник Р.С.» бр. 13/02),
доноси
РЈЕШЕЊЕ
Амиџић Милоша Јови, рођеном 1963.године,
признатом РВИ-у VII (седме) категорије са 50%
инвалидитета, утврђује се и даље статус РВИ-а
VII(седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу рањавања за вријеме службе у ВРС и као такав
има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
18 % од основа.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани
услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. За ревизију
5. А/А
Број: 03-560-512/05/09.
Дана, 19.10.2009.године

19

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
513/05. од 06.11.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.
Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.59/08).Именовани је дужан да пријави овом органу
сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске («
Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (члан 95. став 1 и 3 и члан
83. став 4 Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а
ослобођена је од плаћања таксе.

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет личне инвалиднине
Арамбашић Ратка Петра из Рибника а на основу члана
83. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Р.С.
(«Сл.гласник Р.С» бр.55/07) и чл. 32.стaв 1. Закона о
измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца, одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске («Сл. Гласник
Р.С.»бр.59/08) и на основу чл. 190 ЗУП-а («Сл.гласник
Р.С.» бр. 13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
А р а м б а ш и ћ Р ат ка П е т ру, р о ђ е н ом
1967.године, признатом РВИ-у VII (седме) категорије
са 50% инвалидитета, утврђује се и даље статус РВИа VII(седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу рањавања за вријеме службе у ВРС и као такав
има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
18 % од основа.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани
услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и
престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 513/05. од
06.11.2005.године.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. За ревизију
5. А/А

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Број: 03-560-513/05/09.
Мр. Душко Дакић
Дана, 13.10.2009.године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет личне инвалиднине
Бабић Душана Драженка из Приједора, а на основу
члана 83. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
рата Р.С. («Сл.гласник Р.С» бр.55/07) и чл. 32.стaв 1.
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) и на основу чл. 190 ЗУП-а
(«Сл.гласник Р.С.» бр. 13/02), д о н о с и

Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03-560- 5 13/05 од
06.11.2005.године именованом је признато својство РВИа VII( седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу обољења за вријеме службе у ВРС , све док
постоје законом прописани услови - ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију, и
увјерење ВП.7286-Кључ Инт. бр. 08-12/96 од
10.01.1996.године, Налаз и Мишљење Првостепене
љекарске комисјије бр. 1468 од 21.04.1998.године,
констатује се да су и даље испуњени услови из члана 4.
став 1. Закона о правима бораца војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С». бр. 55/07), те је
одлучено као у диспозитиву рјешења, односно
именованом се и даље признаје право на личну
инвалиднину у мјесечном износу од 18% од основа, а у
складу са чланом 10. став1. тачка 1. 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).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у будету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку оусклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560-

РЈЕШЕЊЕ
Бабић Душана Драженку, рођеном
1968.године, признатом РВИ-у VII (седме) категорије
са 50% инвалидитета, утврђује се и даље статус РВИа VII(седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу рањавања за вријеме службе у ВРС и као такав
има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
18 % од основа.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани
услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и
престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 514/05. од
06.11.2005.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03-560- 514/05 од
06.11.2005.године именованом је признато својство РВИа VII (седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
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Службени гласник општине Рибник
Р.С.» бр. 13/02), д о н о с и

основу рањавања за вријеме службе у ВРС , све док
постоје законом прописани услови - ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију и увјерење
VP.7286-Кључ, Инт.бр.08-1639 од 06.12.1995.године, те
Налаз и Мишљење Првостепене љекарске комисјије
бр.4922/96 од 15.03.1996.године, констатује се да су и
даље испуњени услови из члана 4. став 1. Закона о
правима бораца војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске
(«Сл.гласник Р.С». бр. 55/07), те је одлучено као у
диспозитиву рјешења, односно именованом се и даље
признаје право на личну инвалиднину у мјесечном
износу од 18% од основа, а у складу са чланом 10. став1.
тачка 1. 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).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у будету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку оусклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560514/05. од 06.11.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.
Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.59/08).Именовани је дужан да пријави овом органу
сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(« Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (члан 95. став 1 и 3 и члан
83. став 4 Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а ослобођена је од плаћања таксе.

РЈЕШЕЊЕ
Бајић Петра Миленку, рођеном 1961.године,
признатом РВИ-у VII (седме) категорије са 50%
инвалидитета, утврђује се и даље статус РВИ-а
VII(седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу рањавања за вријеме службе у ВРС и као такав
има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
18 % од основа.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани
услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и
престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 515/05. од
06.11.2005.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03-560- 5 15/05 од
06.11.2005.године именованом је признато својство РВИа VII (седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу рањавања за вријеме службе у ВРС , све док
постоје законом прописани услови - ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију и увјерење
МУП-а, ЦЈБ Приједор и СЈБ Кључ бр. 14-1/09-110-167/95 од 22.03.1995. те Налаз и Мишљење Првостепене
љекарске комисјије бр. 2238 од 16.07.1999.године,
констатује се да су и даље испуњени услови из члана 4.
став 1. Закона о правима бораца војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С». бр. 55/07), те је
одлучено као у диспозитиву рјешења, односно
именованом се и даље признаје право на личну
инвалиднину у мјесечном износу од 18% од основа, а у
складу са чланом 10. став1. тачка 1. 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).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у будету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку оусклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560517/05. од 06.11.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.
Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.59/08).
Именовани је дужан да пријави овом
органу сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске («

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. За ревизију
5. А/А
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-514/05/09.
_________________________
Дана, 13.10.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет личне инвалиднине
Бaјић Пета Миленка из Приједора, а на основу члана
83. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Р.С.
(«Сл.гласник Р.С» бр.55/07) и чл. 32.стaв 1. Закона о
измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца, одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске («Сл. Гласник
Р.С.»бр.59/08) и на основу чл. 190 ЗУП-а («Сл.гласник
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Службени гласник општине Рибник
отаџбинског рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С».
бр. 55/07), те је одлучено као у диспозитиву рјешења,
односно именованом се и даље признаје право на личну
инвалиднину у мјесечном износу од 18% од основа, а у
складу са чланом 10. став1. тачка 1. 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).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у будету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560516/05. од 06.11.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.
Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.59/08).
Именовани је дужан да пријави овом
органу сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске («
Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (члан 95. став 1 и 3 и члан
83. став 4 Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а
ослобођена је од плаћања таксе.

Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (члан 95. став 1 и 3 и члан
83. став 4 Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. За ревизију
5. А/А

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Број: 03-560-515/05/09.
Мр. Душко Дакић
Дана, 13.10.2009.године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник
рјешавајући по службеној дужности предмет личне
инвалиднине Баровић Пере Ранка из Приједора, а на
основу члана 83. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С» бр.55/07) и чл.
32.стaв 1. 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) и на основу чл. 190 ЗУП-а
(«Сл.гласник Р.С.» бр. 13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Баровић Пере Ранку, рођеном 1936.године,
признатом РВИ-у VII (седме) категорије са 50%
инвалидитета, утврђује се и даље статус РВИ-а
VII(седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу заробљавања од стране армије БиХ за вријеме
службе у ВРС и као такав има право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
18 % од основа.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани
услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и
престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 516/05. од
06.11.2005.године.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. За ревизију
5. А/А
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-516/05/09.
_________________________
Дана, 14.10.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник
рјешавајући по службеној дужности предмет личне
инвалиднине Бокан Мире Мирка из Бања Луке, а на
основу члана 83. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С» бр.55/07) и чл.
32.стaв 1. 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) и на основу чл. 190 ЗУП-а
(«Сл.гласник Р.С.» бр. 13/02), д о н о с и

Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03-560- 516/05 од
06.11.2005.године именованом је признато својство РВИа VII (седме) категорије са 60% инвалидитета, а по
основу заробљавања од стране армије БиХ за вријеме
службе у ВРС , све док постоје законом прописани услови
- ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију и Комане
ВП.7001 Бања Лука, Комисија за размјену ратних
заробљеника, бр. 658/96 од 18.07.1996.године, те Налаз и
Мишљење Првостепене љекарске комисјије бр. 2247 од
16.07.1999.године, констатује се да су и даље испуњени
услови из члана 4. став 1. Закона о правима бораца војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено

РЈЕШЕЊЕ
Бокан Мире Мирку, рођеном 1954.године,
признатом РВИ-у VII (седме) категорије са 50%
инвалидитета, утврђује се и даље статус РВИ-а
VII(седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу обољења за вријеме службе у ВРС и као такав има
право на:
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ослобођена је од плаћања таксе.

- личну инвалиднину у мјесечном износу од 18 % од
основа.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани
услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и
престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 517/05. од
06.11.2005.године.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. За ревизију
5. А/А
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-517/05/09.
_________________________
Дана, 13.10.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник, рјешавајући
по службеној дужности у поступку превођења предмета
личне инвалиднине за Цигановић Дмитра Луки, 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

Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03-560- 517/05 од
06.11.2005.године именованом је признато својство РВИа VII (седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу обољења за вријеме службе у ВРС , све док
постоје законом прописани услови - ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију, Налаз и
Мишљење Ниже војно љекарске комисије при ГА Дрвар
Инт. бр.2/3572/1680 од 25.01.1994.године, Налаз и
Мишљење Првостепене љекарске комисјије бр. 545 од
07.03.2000.године, констатује се да су и даље испуњени
услови из члана 4. став 1. Закона о правима бораца војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С».
бр. 55/07), те је одлучено као у диспозитиву рјешења,
односно именованом се и даље признаје право на личну
инвалиднину у мјесечном износу од 18% од основа, а у
складу са чланом 10. став1. тачка 1. 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).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у будету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку оусклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560517/05. од 06.11.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.
Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.59/08).
Именовани је дужан да пријави овом
органу сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске («
Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (члан 95. став 1 и 3 и члан
83. став 4 Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а

РЈЕШЕЊЕ
Цигановић Дмитра Луки, ЈМБ 0210952102391,
признатом РВИ-у IV (четврте) категорије са 80%
инвалидитета, и 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,
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: 03-560-618/05 од 23.12.2005.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењем овог органа број и датум
горе наведени, Цигановић Дмитра Луки 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 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
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Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет личне инвалиднине
Гуслов Миле Небојше из Г.Раткова - Рибника а на
основу члана 83. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С» бр.55/07) и чл.
32.стaв 1. 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) и на основу чл. 190 ЗУП-а
(«Сл.гласник Р.С.» бр. 13/02), д о н о с и

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. 556/09
од10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је
констатовала, да је именовани задобио повреду
снајперским хицем у предјелу доње вилице са
задобијеним вишеструким преломом и дефектом
коштаних структура доње вилице. У више наврата
лијечен оперативно, примјеном остеопластике праћене
компликацијама , у смислу ресорпције коштаног рефома
и инфекције. Евидентан упадљив деформитет, и
нестабилност доње вилице узрокован коштаним
дефектом заједно са зубалом доње вилице.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки 155-80%, IV 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
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 замјењујe се и преводи рјешења
овог органа број: 03-560-618/05 oд 23.12.2005.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).

РЈЕШЕЊЕ
Гуслов Миле Небојши, рођеном 1965.године,
признатом РВИ-у VII (седме) категорије са 50%
инвалидитета, утврђује се и даље статус РВИ-а
VII(седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу повреде за вријеме службе у ВРС и као такав има
право на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
18 % од основа.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани
услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и
престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 528/05. од
09.11.2005.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03-560- 528/05 од
09.11.2005.године именованом је признато својство РВИа VII( седме) категорије са 50% инвалидитета, а по
основу повреде за вријеме службе у ВРС , све док постоје
законом прописани услови - ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију, и
увјерење ВП.7286-Кључ, Инт.бр. 08-576/95
од
01.06.1995.године, Налаз и Мишљење Првостепене
љекарске комисјије бр.167/05 од 03.11.2005.године,
констатује се да су и даље испуњени услови из члана 4.
став 1. Закона о правима бораца војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С». бр. 55/07), те је
одлучено као у диспозитиву рјешења, односно
именованом се и даље признаје право на личну
инвалиднину у мјесечном износу од 18% од основа, а у
складу са чланом 10. став1. тачка 1. 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).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у будету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку о усклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560-

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: 03-560-618/05/09
Дату, 28.09.2009.године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић
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-167/05. од 03.11.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.
Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.59/08).
Именовани је дужан да пријави овом
органу сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске («
Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења (члан 95. став 1 и 3 и члан
83. став 4 Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВИТИ :
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. Рачуноводству,
4. За ревизију,
5. А/А

Образложење
Замјењеним рјешењем овог органа број и датум
горе наведени, Јошић Драгутина Марка 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 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. 559/09
од10.09.2009.године првостепена љекарска комисија је
констатовала, да код именованог постоји стање након
пенетрантне повреде лијеве половине грудног коша
задобијене експлозивном направом и послједичним
хематотораксом у току лијечења компликован емпијем
плеуре, а што је оставило за послједицу умјерену
респираторну инсуфицијенцију рестриктивног типа.
Евидентни су знаци масивног фибраторакса као и
плеуроперикардијалне ахткезије.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки 222-40%, - VIII 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
9% 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 замјењујe се и преводи рјешења
овог органа број: 03-560-166/05 oд 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.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

_________________________
Број: 03-560-528/05/09.
Мр. Душко Амиџић
Дана, 19.10.2009.године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник,
рјешавајући по службеној дужности у поступку
превођења предмета личне инвалиднине за Јошић
Драгутина Марка, 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
У поступку превођења мијења се рјешење овог
органа број 03-560-166/05 од 15.04.2005.године и
рјешава:
Јошић Драгутина Марку, ЈМБ 2708950102381,
до сада признатом РВИ-у IV (четврте) категорије са 80%
инвалидитета, на даље се утврђује статус РВИ-а VIII
(осме) категорије са 40% инвалидитета, а по основу
рањавања за вријеме службе у ВРС, и као такав има право
на:
- личну инвалиднину у мјесечном износу од
9% од основа,
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 и преводи рјешење
овог органа број: 03-560-166/05 од 15.04.2005.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
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Републике Српске ( «Службени гласник Републике
Српске» бр.46/04).
У поступку ревизије другостепени орган је
затражио вјештачење другостепене љекарске комисије о
основу и проценту инвалидитета.
Другостепена љекарска комисија је у свом
Налазу и мишљењу број 145/2008 од 01.04.2008.год.
ко н с т ато ва л а , д а ј е и м е н о ва н и р а њ е н д а н а
12.08.1992.године у лијеву, горњу страну грудног коша.
Приликом повређивања оштећени су лијево плућно
крило и срце, као и подручје десног дијела главе. Сви
налази које посједује у спису су старијег датума, те ради
објективизације и правилне оцјене инвалидности
неопходно је урадити нове налазе спирометрије и ултра
звук срца.
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, а одредбом става
6.истог члана прописано је да ће Министарство са
30.06.2008. године обуставити поступак ревизије
рјешења која подлијежу превођењу у смислу става 1. овог
члана и вратити списе предмета на превођење, те је
другостепени орган својим Закључком бр. 05/5-5603570/05 од 19.09.2008.године обуставио поступак
ревизије рјешења и вратио предмет првостепеном органу
на превођење.
Рјешавајући у поступку превођења,а у вези са
напријед наведеним, и 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
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

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.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-166/05/09
_________________________
Дату, 28.09.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

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
РЈEШЕЊЕ
У поступку превођења мијења се рјешење овог
органа број 03-560-130/05 од 30.03.2005.године и
рјешава:
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, до сада 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 и преводи 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.
Против овог рјешења није изјављена жалба, па је
исто достављено другостепеном органу, ради провођења
поступка ревизије, а у складу са чланом 89. став1.и3.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
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Службени гласник општине Рибник
Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет породичне инвалиднине
за Ћук Миљу и Драгуцу, а на основу члана 83. Закона о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
– пречишћени текст («Сл.гласник РС», број 55/07 и 59/08)
и на основу члана 190. ЗУП-а («Сл.гласник Републике
Српске», бр. 13/02), д о н о с и:

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).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог
рјешења 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.

РЈЕШЕЊЕ
1. Ћук Миљи и даље се утврђује статус
породице погинулог борца , а по основу погибије Ћук
Миле у ВРС и као таква има право на:
- породичну инвалиднину у мјесечном износу
од 60 % од основице
2. Ћук Драгици , кћерки Миле, рођеној
19.о4.1991 .године престаје право на породичну
инвалиднину закључно са 30.04.2009.године, због
неиспуњења законом прописаних услова.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник, бр.03-562-12/05. од
22.02.2005.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а жалба не одлаже
извршење рјешења.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4. А/А
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-130/05/09
_________________________
Датум, 25.09.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник,бр.03-562-сл/05. од 26.10.2006.
године признато је право на породичну инвалиднину за
Ћук Миљу и Драгицу , а по основу погибије супруга и оца
Ћук Миле, за вријеме службе у ВРС.
Пошто је Ћук Драгица дана 19.04.2009.године
напунила 18.година, а није доставила потврду о редовном
школовању за школску 2008/2009.годину именованој
престаје право на породичну инвалиднину закључно
са 31.04.2009.године јер нису испуњени услови из чл. 61.
став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С. – пречишћени текст («Сл.гласник Р.С.», бр.
55/07).
Ћук Миљи и даље се признаје право на
породичну инвалиднину у мјесечном исносу од 60% од
основа (чл.16 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. 59/09.), јер су испуњени услови из чл. 61 став 3
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца, одбрамбено – отаџбинског рата Р.С.пречишћени текст ( Сл. гласник Р.С. бр. 55/07).
Именована је дужна да пријави овом органу
сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене (чл. 77. став 3. Закона).
Рјешење подлијеже ревизији.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ : Против овог
рјешења може се изјвити 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 захтјеву Салак Томе из Растоке, у
предмету престанка права на породичну инвалиднину за
мајку Салак Љубу, а на основу чл. 83. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата-Пречишћени текст („
Сл.гласник Р.С“, бр. 13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1.
Салак Михајла Љуби, рођеној
1928.године, престаје право на породичну
инвалиднину, а по основу сина Салак Драге, погинулог
борца ВРС, закључно са 30.09.2009. године, због смрти.
Рјешење не подлијеже ревизији.
Образложење
Дана 13.10.2009. године, Салак Тома,
пријавио је овом органу смрт своје мајке Салак Љубе,
која је умрла дана 27.09.2009.године.
Уз захтјев приложен извод из МКУ-их општине
Рибник, мјесна канцеларија Превија, број: 03/02-20260/09 од 06.10.2009.године.
Рјешавајући по захтјеву извршен је увид у
рјешење Одјељења за општу управу општине Рибник бр.
03-562-54/04. од 05.10.2004. године којим је признато
право на породичну инвалиднину за Салак Љубу, мајку
Салак Драге, погинулог борца ВРС, те је на основу
прилженог извода ријешено је као у диспозитиву
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог
рјешења 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. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. А/А
Број: 03-562-9/09
Дана, 16.10.2009.године

ДОСТАВЉЕНО
1. Именованој,
2. Евиденцији,
3. Рачуноводству,
4. Ревизији,
5. А/А.

Број:03-562- сл/09.
Датум, 27.10..2009.године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
Одјељење за општу управу Општине Рибник,
рјешавајући по захтјеву Лакић Ђорђе Крстана, у
предмету утврђивања новог процента војног
инвалидитета, а на основу чл.83. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено - отаџбинског рата Р.С.(«Сл.гласник РС» бр.
55/07 и 59/08) и на основу чл. 190.Закона о општем
управном поступку («Сл.гласник Р.С. бр. 13/02), д о н о с и

Služba boračko-invalidske zaštite opštine Ribnik rješavajući
po zahtjevu Čeko Stanka iz Sredica-Ribnika, a na osnovu čl.
12. Odluke o dopunskim pravima boraca, RVI i porodica
poginulih boraca i čl. 190. Zakona o opštem upravnom
postupku («Sl.glasnsik RS», br. 13/02.), d o n o s i:
RJEŠENJE
o
novčanoj nadoknadi

РЈ Е Ш Е Њ Е
Одбија се захтјев Лакић Ђорђе Крстана, за
утврђивање новог процента војног инвалидитета, као
неоснован.

1. Čeko Stanku iz Sredica - Ribnika priznaje se
pravo na novčanu nadoknadu jednokratno u visini od 200,00
KM.

Образложење
Дана 29.06.2009.године Лакић Ђорђе Крстан
поднио је захтјев овом органу за утврђивање новог
процета војног инвалидитета, а по основу погоршања
здравственог стања.
Уз захтјев прилаже нову медицинску
документацију.
Рјешавајући по захтјеву именованог овај орган
извршио је увид у Налаз и мишљење љекарске комисије
број 669 од 04.06.2002.године, којим му је утврђена
коначна процјена – 50% трајно, те се констатује да је
испуњен услов из члана 28.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).
На основу наведеног овај орган упутио је
именованог код првостепене љекарске комисије, ради
прибављања новог Налаза и Мишљења.
У свом Налазу и мишљењу број 568/09 од
10.09.2009.године Првостепена љекарска комисија је
констатовала да је именовани као припадник ВРС
заробљен од стране непријатељске војске, те у
заробљеништву провео ше ст мје сеци гдје је
психофизички малтретиран што је резултирало
психичким обољењем неуротског типа анксиознодепресивне слике .
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки 230-б-60%, примјеном чл. 10. став 2. Правилника
30%, примјеном чл. 9. став1.правилника плус 20%, што
укупно износи 50% VII категорија ТРАЈНО.
На основу наведеног ријешено је као у
диспозитиву рјешења.
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Министарству рада и борачко инвалидске заштите
Републике Српске у року од 15 дана од дана пријема
рјешења.
Жалба се подноси путем овог органа,у два
примјерка, а ослобођена је од плаћања таксе
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Евиденцији,
3. За ревизију,
4.А/А.

Број: 03/2-560-81/09
Дана, 30.09.2009.године

2. Novčana nadoknada isplatit će se na teret budžeta
opštine Ribnik sa pozicije 614232 – sredstva za RVI i PPB, na
tekući račun imenovanog brој: 562-100-8015320644 kod
Razvojne banke a.d. Banja Luka.
Obrazloženje
Ovom organu obratio se Čeko Stanko iz Sredica Ribnika , zahtjevom broj: 03-532-222/09 od 20.10.2009.g. za
jednokratnu novčanu pomoć, radi školovanja djece.
Rješavajući po zahtjevu imenovanog utvrđeno je:
1. Da je imenovani stanovnik opštine Ribnik,
2. Da je borac I kategorije .
3. Ovo pravo ne koristi po drugom osnovu.
Primjenjujući čl. 2. i čl. 4. stav 4. Odluke o dopunskim
pravima boraca, RVI od I do IV kategorije i porodica
poginulih boraca opštine Ribnik, riješeno je kao u izreci ovog
rješenja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja
dopuštena je žalba Načelniku opštine u roku od 8 dana od
dana prijema rješenja.
DOSTAVLJENO:
1. Imenovanom,
2. Službi borač.inv.zaštite,
3. Računovodstvu,
4. a/a
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Broj: 03-532- 157/09.
_________________________
Datum: 21.10.2009. god.
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић
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Службени гласник општине Рибник
1. Da je imenovani stanovnik opštine Ribnik,
2. Da je RVI,
3. Ovo pravo ne koristi po drugom osnovu.
Primjenjujući čl. 2. i čl. 4. stav 4. Odluke o dopunskim
pravima boraca, RVI od I do IV kategorije i porodica
poginulih boraca opštine Ribnik, riješeno je kao u izreci ovog
rješenja.

Služba boračko-invalidske zaštite opštine Ribnik rješavajući
po zahtjevu Jakovljević Neđeljka iz G.Ratkova-Ribnika, a
na osnovu čl. 12. Odluke o dopunskim pravima boraca, RVI i
porodica poginulih boraca i čl. 190. Zakona o opštem
upravnom postupku («Sl.glasnsik RS», br. 13/02.), d o n o s i:
RJEŠENJE
o
novčanoj nadoknadi

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja
dopuštena je žalba Načelniku opštine u roku od 8 dana od
dana prijema rješenja.

1. Jakovljević Neđeljku iz G.Ratkova- Ribnika
priznaje se pravo na novčanu nadoknadu jednokratno u visini
od 300,00 KM.

DOSTAVLJENO:
1. Imenovanom,
2. Službi borač.inv.zaštite,
3. Računovodstvu,
4. a/a

2. Novčana nadoknada isplatit će se na teret budžeta
opštine Ribnik sa pozicije 614232 – sredstva za RVI i PPB, na
tekući račun imenovanog
brој: 24001-0013200 kod
Razvojne banke Banja Luka.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Broj: 03-532- 196/09.
Мр. Душко Дакић
Datum: 21.10.2009. god.
____________________________________________________________

Obrazloženje
Ovom organu obratio se Jakovljević Neđeljko iz
G.Ratkova - Ribnika , zahtjevom broj: 03-532-222/09 od
20.10.2009.g. za jednokratnu novčanu pomoć, radi nabavke
stolarije ( vanjskih vrata).
Rješavajući po zahtjevu imenovanog utvrđeno je:
1. Da je imenovani stanovnik opštine Ribnik,
2. Da je učesnik u VRS,
3. Ovo pravo ne koristi po drugom osnovu.
Primjenjujući čl. 2. i čl. 4. stav 4. Odluke o dopunskim
pravima boraca, RVI od I do IV kategorije i porodica
poginulih boraca opštine Ribnik, riješeno je kao u izreci ovog
rješenja.

Одјељење за општу управу Општине Рибник,
рјешавајући по захтјеву Волаш Млађена Гојка,у предмету
утврђивања новог процента војног инвалидитета, а на
основу чл.83. Закона о правима бораца, војних инвалида
и породица погинулих бораца, одбрамбено - отаџбинског
рата Р.С.(«Сл.гласник РС» бр. 55/07 и 59/08) и на основу
чл. 190.Закона о општем управном поступку
(«Сл.гласник Р.С. бр. 13/02), д о н о с и
РЈ Е Ш Е Њ Е
Одбија се захтјев Волаш Млађена Гојка, за
утврђивање новог процента војног инвалидитета, као
неоснован.
Образложење
Дана 10.12.2008.године Волаш Млађена Гојко
поднио је захтјев овом органу за поновни излазак на
љекарско-комисијски преглед и утврђивање новог
процента војног инвалидитета.
Рјешавајући по захтјеву именованог овај орган
извршио је увид у Налаз и мишљење љекарске комисије
број 7189/96 од 28.12.1996.године, којим му је утврђена
коначна процјена – 20% трајно, те се констатује да је
испуњен услов из члана 28.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), а у вези са чланом
99. став 1. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбимског
рата («Сл. гласник Р.С.» бр.55/07).
На основу наведеног овај орган упутио је
именованог код првостепене љекарске комисије, ради
прибављања новог Налаза и Мишљења.
У свом Налазу и мишљењу број 558/09 од
10.09.2009.године Првостепена љекарска комисија је
констатовала да код именованог постоји стање након
санираних вишеструких повреда експлозивном
направом у предјелу поглавине, затим десне пекторалне
регије, те десне феморалне регије са послједичним
ограничењем покрета десног кољена, посебно у смислу
екстензије.
Наведено оштећење организма цијењено је по
тачки 104-а-20%, ТРАЈНО
Увидом у медицинску документацију евидентно је
обољење у смислу дискус херније на лумбалном нивоу,
због чега је оперативно лијечен, као и обољење у смислу
дијабетес мелитуса због чега је на инзулинској терапији.
За наведена обољења не постоји медицинска

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja
dopuštena je žalba Načelniku opštine uroku od 8 dana od dana
prijema rješenja.
DOSTAVLJENO:
1. Imenovanom,
2. Službi borač.inv.zaštite,
3. Računovodstvu,
4. a/a

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Broj: 03-532- 222/09.
Datum: 21.10.2009. god.
____________________________________________________________

Služba boračko-invalidske zaštite opštine Ribnik rješavajući
po zahtjevu Travar Pere Mlađena iz Čađavice - Ribnika, a na
osnovu čl. 12. Odluke o dopunskim pravima boraca, RVI i
porodica poginulih boraca i čl. 190. Zakona o opštem
upravnom postupku («Sl.glasnsik RS», br. 13/02.), d o n o s i:
RJEŠENJE
o
novčanoj nadoknadi
1. Travar Pere Mlađenu iz Čađavice - Ribnika
priznaje se pravo na novčanu nadoknadu jednokratno u visini
od 200,00 KM.
2. Novčana nadoknada isplatit će se na teret budžeta
opštine Ribnik sa pozicije 614232 – sredstva za RVI i PPB, na
tekući račun imenovanog brој: 562-099-80804668-63 kod
Razvojne banke a.d. Banja Luka.
Obrazloženje
Ovom organu obratio se Travar Mlađen
iz
Čađavice - Ribnika , zahtjevom broj: 03-532-196/09 od
29.09.2009.g. za jednokratnu novčanu pomoć, radi liječenja.
Rješavajući po zahtjevu imenovanog utvrđeno je:
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документација којом би се утврдило да су настала у
законом прописаном временском року, те се као таква не
могу узети у обзир за оцјену војног инвалидитета.
На основу наведеног ријешено је као у
диспозитиву рјешења.
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Министарству рада и борачко инвалидске заштите
Републике Српске у року од 15 дана од дана пријема
рјешења.
Жалба се подноси путем овог органа,у два
примјерка, а ослобођена је од плаћања таксе

Именована је дужна да пријави овом органу
сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведеног права у року од 15 дана од дана
настанка промјене (чл. 77. став 3. Закона).
Рјешење подлијеже ревизији.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ : Против овог
рјешења може се изјвити 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.

ДОСТАВЉЕНО
1. Именованој,
2. Евиденцији,
3. Рачуноводству,
4. Ревизији,
5. А/А.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03/2-560-243/08
_________________________
Дана, 26.10.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број:03-562- 75/04/09.
_________________________
Датум, 15.10.2009..године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет породичне инвалиднине
за Симић Ружицу и Јадранка, а на основу члана 83. Закона
о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске – пречишћени текст («Сл.гласник РС»,
број 55/07 и 59/08) и на основу члана 190. ЗУП-а
(«Сл.гласник Републике Српске», бр. 13/02), доноси

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет личне инвалиднине
Тучић Јове Гојка, из Рибника, а на основу члана 83.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Р.С.
(«Сл.гласник Р.С» бр.55/07) и чл. 32.стaв 1. Закона о
измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца, одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске («Сл. Гласник
Р.С.»бр.59/08) и на основу чл. 190 ЗУП-а («Сл.гласник
Р.С.» бр. 13/02), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Симић Ружици и даље се утврђује статус
породице погинулог борца , а по основу Симић Пере, у
ВРС и као таква има право на:
- породичну инвалиднину у мјесечном износу
од 60 % од основице.
2. Симић Јадранку, сину Пере, рођеном
20.11.1990. године престаје право на породичну
инвалиднину закључно са 31.08.2009.године, због
неиспуњења законом прописаних услова.

РЈЕШЕЊЕ
Тучић Јове Гојку рођеном 1959.године,
признатом РВИ-у VI (шесте) категорије са 60%
инвалидитета, утврђује се и даље 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.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани
услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и
престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 479/05. од
18.10.2005.године.

Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник, бр.03-562-75/04. од
05.10.2004.године.
Рјешење подлијеже ревизији, а жалба не одлаже
извршење рјешења.
Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник,бр.03-562-75/04. од 05.10.2004.
године признато је право на породичну инвалиднину за
Симић Ружицу и Јадранка , а по основу погибије супруга
и оца Симић Пере, за вријеме службе у ВРС.
Пошто Симић Јандранко није доставио потврду
о редовном школовању за школску 2009/2010.годину,
и е м н о ва н ом п р е с т а ј е п р а во н а п о р од и ч н у
инвалиднину закључно са 31.08.2009.године јер нису
испуњени услови из чл. 61. став 4. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С. – пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С.», бр. 55/07).
Симић Ружици и даље се признаје право на
породичну инвалиднину у мјесечном исносу од 60% од
основа (чл.16 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. 59/09.), јер су испуњени услови из чл. 61 став 3
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца, одбрамбено – отаџбинског рата Р.С.пречишћени текст ( Сл. гласник Р.С. бр. 55/07).

Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03-560- 479/05 од
18.10.2005.године именованом је признато својство РВИа VI (шесте) категорије са 60% инвалидитета, а по основу
рањавања за вријеме службе у ВРС , све док постоје
законом прописани услови - ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију и Увјерење
ВП-7327- Кључ, Инт.бр.15/2-36 од 28.12.1992.г. те Налаз
и Мишљење Првостепене љекарске комисије бр.665 од
04.06 2002.године констатује се да су и даље испуњени
услови из члана 4. став 1. Закона о правима бораца војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С».
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услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и
престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 503/05. од
29.10.2005.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03-560- 503/05 од
29.10.2005.године именованом је признато својство РВИа VI (шесте) категорије са 60% инвалидитета, а по основу
рањавања за вријеме службе у ВРС , све док постоје
законом прописани услови - ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију и Увјерење
ВП-7286- Кључ, Инт.бр.02-15-355 од 15.09.1994.г. те
Налаз и Мишљење Првостепене љекарске комисије
бр.3538 од 27.10.1998.г. констатује се да су и даље
испуњени услови из члана 4. став 1. Закона о правима
бораца војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске
(«Сл.гласник Р.С». бр. 55/07), те је одлучено као у
диспозитиву рјешења, односно именованом се и даље
признаје право на личну инвалиднину у мјесечном
износу од 24% од основа, а у складу са чланом 10. став1.
тачка 1. 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).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у буџету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку оусклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560503/05. од 29.10.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.
Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.59/08).
Именовани је дужан да пријави овом
органу сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске («
Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења. (члан 95.став 1. и 3. и члан
83. став 4. Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а
ослобођена је од плаћања таксе.

бр. 55/07), те је одлучено као у диспозитиву рјешења,
односно именованом се и даље признаје право на личну
инвалиднину у мјесечном износу од 24% од основа, а у
складу са чланом 10. став1. тачка 1. 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).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у буџету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку оусклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560479/05. од 18.10.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.
Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С»
бр.59/08).Именовани је дужан да пријави овом органу
сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске («
Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења. (члан 95.став 1. и 3. и члан
83. став 4. Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а
ослобођена је од плаћања таксе.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. За ревизију
5. А/А

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-479/05/09.
_________________________
Дана, 07.10.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет личне инвалиднине
Зорић Петра Драгана, из Врбљана - Рибника, а на
основу члана 83. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата Р.С. («Сл.гласник Р.С» бр.55/07) и чл.
32.стaв 1. 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) и на основу чл. 190 ЗУП-а
(«Сл.гласник Р.С.» бр. 13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Зорић Петра Драгану рођеном 1974.године,
признатом РВИ-у VI (шесте) категорије са 60%
инвалидитета, утврђује се и даље 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.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. За ревизију
5. А/А

Број: 03-560-503/05/09.
Дана, 07.10.2009.године
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
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).
Именовани је дужан да пријави овом
органу сваку промјену која је од утицаја на остваривање и
престанак наведених права у року од 15 дана од дана
настанка промјене. (чл.77. став 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске («
Сл.гласник Р.С», бр. 55/07).
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења. (члан 95.став 1. и 3. и члан
83. став 4. Закона).
Поука о правном лијеку: Против 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 подноси путем овог органа а
ослобођена је од плаћања таксе.

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет личне инвалиднине
Зорић Рајка Винка, из Врбљана - Рибника, а на основу
члана 83. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
рата Р.С. («Сл.гласник Р.С» бр.55/07) и чл. 32.стaв 1.
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) и на основу чл. 190 ЗУП-а
(«Сл.гласник Р.С.» бр. 13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Зорић Рајка Винку рођеном 1964.године,
признатом РВИ-у VI (шесте) категорије са 60%
инвалидитета, утврђује се и даље 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.
Правo по овом рјешењу тече од 01.05.2008
.године па на даље док постоје Законом прописани
услови – ТРАЈНО.
Именовани је дужан пријавити овом органу
сваку промјену која је од утицаја за кориштење и
престанак наведеног права.
Рјешење подлијеже ревизији, а ревизија и жалба
не одлажу извршење рјешења.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења
за општу управу општине Рибник. бр. 03-560- 504/05. од
29.10.2005.године.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Рачуноводству,
3. Евиденцији,
4. За ревизију
5. А/А

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 03-560-504/05/09.
_________________________
Дана, 07.10.2009.године
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник, рјешавајући
по службеној дужности, у управној ствари личне
инвалиднине, за Пилић Илије Славу из Бања Луке, а на
основу чл.22. Закона о општем управном поступку
(«Сл.гласник Р.С.», бр.13/02)д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о промјени мјесне надлежности
1. Управна ствар Пилић Илије Славе, корисникa
личне инвалиднине, у поступку остваривања личне
инвалиднине V категорије са 70% инвалидитета, уступа
се на надлежни поступак код Града Бања Лука,
Административне службе - Одјељење надлежно за
борачко инвалидску заштиту.
2. Остварено право на личну инвалиднину за
именованог исплаћено је закључно са 31.09.2009.године,
код овог органа.
Образложење
Корисник личне инвалиднине Пилић Илије
Славо, остварио је у општини Рибник, Одјељење
надлежно за борачко инвалидску заштиту, статус РВИ-а
V категорије са 70% инвалидитета и право на личну
инвалиднину, а по основу рањавања, за вријеме службе у
ВРС.
Увидом у личну карту именованог овај орган
констатује да је именовани настањен и пријављен на
подрчју Града Бања Лука, Пријечани – 78214 Залужани
На основу наведеног констатује се да се ради о
новим околностима којима се знатно олакшава поступак
остваривања права, па је примјеном чл. 22. ЗУП-а
одлучено као у диспозитиву Закључка.
Правна поука: Против овог Закључка дозвољена је жалба Министарству рада и борачко инвалидске
заштите, у року од 15 дана од дана пријема Закључка.
Жалба се подноси путем овог органа, а иста је
ослобођена плаћања таксе.

Образложење
Замјењеним рјешењем Одјељења за општу
управу општине Рибник, бр. 03-560- 504/05 од
29.10.2005.године именованом је признато својство РВИа VI (шесте) категорије са 60% инвалидитета, а по основу
рањавања за вријеме службе у ВРС , све док постоје
законом прописани услови - ТРАЈНО.
Увидом у медицинску документацију и Увјерење
ВП-7083- Кључ, Инт.бр.15/2-243од 02.12.1992.г. те Налаз
и Мишљење Првостепене љекарске комисије бр.6841 од
30.10.1996.г. констатује се да су и даље испуњени услови
из члана 4. став 1. Закона о правима бораца војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Републике Српске («Сл.гласник Р.С».
бр. 55/07), те је одлучено као у диспозитиву рјешења,
односно именованом се и даље признаје право на личну
инвалиднину у мјесечном износу од 24% од основа, а у
складу са чланом 10. став1. тачка 1. 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).
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.С, у
висини расположивих средстава планираних у буџету
Р.С. за текућу годину.
Одлуку оусклађивању основице доноси Влада
Р.С. (чл.17.став 4. Закона).
Овим рјешењем замјењује се и преводи рјешење
Одјељења за општу управу општине Рибник, бр. 03-560504/05. од 29.10.2005. године, а у складу са чл. 32. став 1.

ДОСТАВЉЕНО:
1.Именованом
2. у спис
3. а/а

Број: 03-560- 573/09.
Дана, 22.10.2009.године
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
- 40 ( четрдесет ) мјесеци и 15 ( петнаест ) дана у зони
борбених дејстава у времену од:
06.05.1992. 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.

Одјељење за општу управу општине Рибник, Одсјек за
борачко-инвалидску заштиту, рјешавајући по службеној
дужности предмет утврђивања својства борца и
разврставање у одговарајућу категорију, за Гаврановић
Тоде Зорана из Г. Рибника, а на основу члана 126.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске – Пречишћени текст- («Сл.гласник
РС», бр.55/07 и 59/08), акта Министарства рада и
борачко-инвалидске заштите број 16-03/1-568-169/09 од
13.05.2009. године и члана 190. Закона о општем
управном поступку ( „ Службени гласник РС“ број: 13/02
и 87/07) д о н о с и:

Образложењe
Дана 11.08.2009. године, Берић Драге Живко,
обратио се овом органу са захтјевом за утврђивање
свoјства борца и разврставање у одговарајућу категорију,
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
заштите, број: 03-83-1-67/09, од 29.06.2009. 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. 225/2009. од
16.10.2009. године и поднесених писмених доказа
констатује се да је именовани био ангажован у ВРС:
44( четрдесет четири ) мјесеца и 13 ( тринаест ) дана и
то :
- 40 ( четрдесет ) мјесеци и 15 ( петнаест ) дана у зони
борбених дејстава у времену од:
06.05.1992. 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.
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.

РЈЕШЕЊЕ
Гаврановић Тоде Зорану, из Г. Рибниа, ЈМБ
0607954100032, утврђеном борцу I (прве) категорије, по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС, за вријеме непосредне ратне опасности и ратног
стања, Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске, по којем му је признато учешће
46 мјесеца и 23 дана од чега у зони борбених дејстава 42
мјесеци и 25 дана, а ван зове зоне борбених дејстава 3
мјесеца и 28 дана
Наведено рјешење се преводи и признаје се
именованом да је борац I категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС
укупно 49 мјесец и 22 дана, од чега у зони борбених
дејстава 42 мјесеца и 25 дана, а ван зоне борбених
дејстава 6 мјесеци и 27 дана.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ
односно Републике Српске провео у периоду од
26.04.1992. до 1906.1996. године у ВП 7286 Кључ.
Именовани је овој служби доставио Налаз,Оцјену
и Мишљење Министарства одбране, Секретаријат Б.
Лука-Одсјек Рибник бр. 08/3-831-2/2000 . од
15.03.2000.године на основу чега овај орган констатује да
је Гаврановић Тоде Зоран НЕСПОСОБАН за војну
службу.
Овим рјешењем замјењује се рјешенје овог органа број
03-568-2-28-166/2002 од 11.04.2002. године.
ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

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

Број: 03-560- 575-1/09
Датум 06.10.2009. године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по захтјеву Берић Драге Живка, из Кикинде, 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 и 87/07)
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању статуса и категорије борца

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић
Број: 03-560- 554-1/09
Датум: 26.10.2009. године

Берић Драге Живку , рођеном 19.08.1955.
године, ЈМБ 1908955500348, утврђује се статус борца
I (прве) категорије за вријеме проведено у својству
припадника оружаних снага ВРС у трајању од:
44( четрдесет четири ) мјесеца и 13 ( тринаест ) дана и то :
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

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

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по захтјеву Ђукић Николе Марка, из Превије, 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.55/07и 59/08) и члана 190.Закона о општем
управном поступку («Сл.гласник РС», бр.13/02) доноси:

ДОСТАВЉЕНО :
1. Именованом,
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- 141/09
Датум: 01.10.2009. године
____________________________________________________________

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:

Ђукић Николе Марку, рођеном 12.10.1949.
године, ЈМБ 1210949102384, утврђује се статус борца
VI (šeste) категорије за вријеме проведено у својству
припадника оружаних снага ВРС у трајању од:
37 ( тридесет седам ) мјесеци и 25 ( двадесет пет ) дана
и то :
-9 ( девет ) мјесеци и 23 ( двадесет три )дана у зони
борбених дејстава у времену од:
28.09.1992. год. до 01.03.1993. године, и од 01.07.1995.
год. до 21.11.1995. године,
- 28 ( двадесет осам ) мјесеци и 2 ( два ) дана ван зоне
борбених дејстава у времену од
07.05.1993. год. до 30.06.1995. године и од 22.11.1995.
год. до 31.01.1996. године.

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању статуса и категорије борца
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 03.02.2009 године, Ђукић Николе Марко,
обратио се овом органу са захтјевом за утврђивање
свoјства борца и разврставање у одговарајућу категорију,
прописано чланом 18. Законa о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата Р.С. –Пречишћени текст- («Сл.гласник
РС», бр.55/07и 59/08) .
Уз захтјев прилаже фотокопију Увјерења
Општине Рибник, Одјељења за опшпту управу, Служба
борачко-инвалидске заштите, број: 03-83-1-11/09, од
02.02.2009. године, на основу чега доказује учешће у
ВРС, у Војној пошти број: 7286 и 7437, за вријеме
непосредне ратне опасности и ратног стања.
Рјешавајући по захтјеву, а на основу Мишљења
општинске борачке организације бр. 192/2009. од
15.09.2009. године и поднесених писмених доказа
констатује се да је именовани био ангажован у ВРС:
37 ( тридесет седам ) мјесеци и 25 ( двадесет пет ) дана
и то :
-9 ( девет ) мјесеци и 23 ( двадесет три )дана у зони
борбених дејстава у времену од:
28.09.1992. год. до 01.03.1993. године, и од 01.07.1995.
год. до 21.11.1995. године,
- 28 ( двадесет осам ) мјесеци и 2 ( два ) дана ван зоне
борбених дејстава у времену од
07.05.1993. год. до 30.06.1995. године и 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
од дана пријема рјешења.

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.
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плаћања таксе.

Жалба се предаје путем овог органа, а ослобођена је
плаћања таксе.

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

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

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
____________________
______________________
Невенка Благојевић
Мр. Душко Дакић
Број: 03-560- 70-1/09
Датум: 30.09.2009.године
____________________________________________________________

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

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

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 Стојичић Бранка Винка, из Драгораја, 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 и 87/07)
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању статуса и категорије борца

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању статуса и категорије борца

Стојичић Бранка Винку , рођеном 05.10.1965.
године, ЈМБ 0510965102386, утврђује се статус борца
I (прве) категорије за вријеме проведено у својству
припадника оружаних снага ВРС у трајању од:
45 ( четрдесет пет ) мјесеци и 15 ( петнаест ) дана и то :
- 41 ( четрдесет један ) мјесец и 17 ( седамнаест ) дана у
зони борбених дејстава у времену од:
06.04.1992. 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.

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.
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:
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

Образложењe
Дана 02.09.2009. године, Стојичић Бранка Винко,
обратио се овом органу са захтјевом за утврђивање
свoјства борца и разврставање у одговарајућу категорију,
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
заштите, број: 03-83-1-312/09, од 24.08.2009. године, на
основу чега доказује учешће у ВРС, у Војној пошти број:
7980 и 7286, за вријеме непосредне ратне опасности и
ратног стања.
Рјешавајући по захтјеву, а на основу Мишљења
општинске борачке организације бр. 226/2009. од
16.10.2009. године и поднесених писмених доказа
констатује се да је именовани био ангажован у ВРС:
45 ( четрдесет пет ) мјесеци и 15 ( петнаест ) дана и то :
- 41 ( четрдесет један ) мјесец и 17 ( седамнаест ) дана у
зони борбених дејстава у времену од:
06.04.1992. 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
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наведеног Закона, ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.

На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 214/2009 од 29.09.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 42 мјесеца и 0 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 14.02.1992. год. до 15.05.1994.
године, и од 01.11.1994.год. до 21.11.1995. године у ВП
број 7529. Овим мишљењем ставља се ван снаге
мишљење Општинске Борачке организације број 67/2001
од 16.03.2001. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Амиџић Вида Душан, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 42
мјесеца и 0 дана, од чега у зони борбених дејстава 39
мјесец и 21 дан, а ван зоне борбених дејстава 2 мјесеца и 9
дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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.

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- 567-1/09
Датум: 26.10.2009. године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Амиџић Вида Душана из Драгораја, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/09), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона о општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Амиџић Вида Душану из Драгораја, ЈМБ
2701952102392, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 42 мјесеца и 2 дана од чега у
зони борбених дејстава 39 мјесеци и 22 дана, а ван зоне
борбених дејстава 2 мјесеца и 10 дана. Наведено рјешење
се преводи и признаје се да је борац І категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 42 мјесеца и 0 дана од чега у зони борбених
дејстава 39 мјесеци и 21 дан, а 2 мјесеца и 9 дана ван зоне
борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 14.02.1992. год. до 15.05.1994.
године у ВП број 7529, и од 01.11.1994. год. до 01.02.1996.
године у ВП број 7529.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-1-46/2001
од 19.04.2001.године.

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

Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-1-1-46/2001
од 19.04.2001.године., Амиџић Вида Душану из
Драгораја, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 42 мјесеца и 2 дана, у зони
борбених дејстава 39 мјесеци и 22 дана, а 2 мјесеца и 10
дама ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац І
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 42 мјесеци и 0 дана од чега у зони
борбених дејстава 39 мјесеци и 21 дан, а 2 мјесеца и 9
дана ван зоне борбених дејстава.

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Број: 03-560-350-1/09
Датум: 27.10.2009.године
____________________________________________________________
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ангажован 47 мјесеци и 24 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 06.04.1992. год. до 21.11.1995.
године у ВП број 7529. Овим мишљењем ставља се ван
снаге мишљење Општинске Борачке организације број
78/2000 од 22.12.2000. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Бањац Чеде Лука, био ангажован
у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 47 мјесеци и 24
дана, од чега у зони борбених дејстава 43 мјесеца и 15
дана, а ван зоне борбених дејстава 4 мјесеца и 9 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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 службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Бањац Чеде Луку из Г. Рибника, а на основу чл.126.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С.пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08),
акта Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и Закона о
општем управном поступку ( Сл. Гласник РС број 13/02 и
87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Бањац Чеде Луки из Г. Рибника, ЈМБ
0504957102385, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 47 мјесеци и 25 дана од чега у
зони борбених дејстава 43 мјесеца и 15 дана, а ван зоне
борбених дејстава 4 мјесеца и 10 дана. Наведено рјешење
се преводи и признаје се да је борац І категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС
укупно 47 мјесеци и 24 дана од чега у зони борбених
дејстава 43 мјесеца и 15 дана, а 4 мјесеца и 9 дана ван зоне
борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 06.04.1992. год. до 31.03.1996.
године у ВП број 7529.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-2/2001 од
22.01.2001.године.

ДОСТАВЉЕНО :
1. Именованом,
2. Опш- борачкој организацији
3. У спис ,
4. А/А
ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

Образложење
Замјењеним рјешењем број03-568-1-2/2001 од
22.01.2001. године, Бањац Чеде Луки из Г. Рибника,
утврђено је својство борца I категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС гдје је
био ангажован 47 мјесеци и 25 дана, у зони борбених
дејстава 43 мјесеци и 15 дана, а 4 мјесеца и 10 дама ван
зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се преводи и
признаје се именованом да је борац І категорије, по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС од 47 мјесеци и 24 дана од чега у зони борбених
дејстава 43 мјесеца и 15 дана, а 4 мјесеца и 9 дана ван зоне
борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 207/2009 од 25.09.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно изјаснила
о дужини учешћа и условима ангажовања у оружаним
снагама, с констатацијом да је именовани за вријеме
непосредне ратне опасности и ратног стања био

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Број: 03-560-321-1/09
Датум: 26.10.2009.године
___________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Давидовић Јове Божу из Г. Рибника, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона о општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Давидовић Јове Божи из Г. Рибника, ЈМБ
2101947102387, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 45 мјесеца и 8 дана од чега у
зони борбених дејстава 42 мјесеца и 25 дана, а ван зоне
борбених дејстава 2 мјесеца и 13 дана. Наведено рјешење
се преводи и признаје се да је борац І категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 45 мјесеци и 8 дана од чега у зони борбених
дејстава 42 мјесеца и 26 дана, а 2 мјесеца и 12 дана ван
зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
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РС провео у периоду од 25.04.1992. год. до 26.05.1992.
године у ВП број 7283, и од 27.05.1992. год. до 04.02.1996.
године у ВП број 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-9/2001 од
25.01.2001.године.

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:
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
____________________
______________________
Невенка Благојевић
Мр. Душко Дакић
Број: 03-560-324-1/09
Датум: 26.10.2009.године
____________________________________________________________

Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-1-9/2001 од
25.01.2001.године. , Давидовић Јове Божи из Г.
Рибника, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 45 мјесеци и 8 дана, у зони
борбених дејстава 42 мјесеци и 25 дана, а 2 мјесеца и 13
дама ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац І
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 45 мјесеци и 8 дана од чега у зони
борбених дејстава 42 мјесеца и 26 дана, а 2 мјесеца и 12
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 211/2009 од 25.09.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 45 мјесеци и 8 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 25.04.1992. год. до 21.11.1995.
године у ВП број 7283. Овим мишљењем ставља се ван
снаге мишљење Општинске Борачке организације број
68/2000 од 22.12.2000. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је давидовић Јове Божо, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 45
мјесеци и 8 дана, од чега у зони борбених дејстава 42
мјесеци и 26 дана, а ван зоне борбених дејстава 2 мјесеца
и 12 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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.

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Давидовић Јове Божу из Г. Рибника, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона о општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Давидовић Јове Божи из Г. Рибника, ЈМБ
2101947102387, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 45 мјесеца и 8 дана од чега у
зони борбених дејстава 42 мјесеца и 25 дана, а ван зоне
борбених дејстава 2 мјесеца и 13 дана. Наведено рјешење
се преводи и признаје се да је борац І категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 45 мјесеци и 8 дана од чега у зони борбених
дејстава 42 мјесеца и 26 дана, а 2 мјесеца и 12 дана ван
зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 25.04.1992. год. до 26.05.1992.
године у ВП број 7283, и од 27.05.1992. год. до 04.02.1996.
године у ВП број 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-9/2001 од
25.01.2001.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-1-9/2001 од
25.01.2001.године. , Давидовић Јове Божи из Г.
Рибника, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 45 мјесеци и 8 дана, у зони
борбених дејстава 42 мјесеци и 25 дана, а 2 мјесеца и 13
дама ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац І
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 45 мјесеци и 8 дана од чега у зони
борбених дејстава 42 мјесеца и 26 дана, а 2 мјесеца и 12
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
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вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 44 мјесеца и 24 дана од чега у
зони борбених дејстава 40 мјесеци и 24 дана, а ван зоне
борбених дејстава 4 мјесеца и 0 дана. Наведено рјешење
се преводи и признаје се да је борац І категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 45 мјесеци и 22 дана од чега у зони борбених
дејстава 41 мјесец и 24 дана, а 3 мјесеца и 28 дана ван зоне
борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 27.05.1992. год. до 20.03.1996.
године у ВП број 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-3/2001 од
22.01.2001.године.

затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 211/2009 од 25.09.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 45 мјесеци и 8 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 25.04.1992. год. до 21.11.1995.
године у ВП број 7283. Овим мишљењем ставља се ван
снаге мишљење Општинске Борачке организације број
68/2000 од 22.12.2000. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је давидовић Јове Божо, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 45
мјесеци и 8 дана, од чега у зони борбених дејстава 42
мјесеци и 26 дана, а ван зоне борбених дејстава 2 мјесеца
и 12 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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
Замјењеним рјешењем број03-568-1-3/2001 од
22.01.2001.године., Давидовић Јове Триви из Г.
Рибника, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 44 мјесеци и 24 дана, у зони
борбених дејстава 40 мјесеци и 24 дана, а 4 мјесеца и 0
дама ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац І
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 45 мјесеци и 22 дана од чега у зони
борбених дејстава 41 мјесец и 24 дана, а 3 мјесеца и 28
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 210/2009 од 25.09.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 45 мјесеци и 22 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 27.05.1992. год. до 21.11.1995.
године у ВП број 7286. Овим мишљењем ставља се ван
снаге мишљење Општинске Борачке организације број
71/2000 од 22.12.2000. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Давидовић Јове Триво, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 45
мјесеци и 22 дана, од чега у зони борбених дејстава 41
мјесец и 24 дана, а ван зоне борбених дејстава 3 мјесеца и
28 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,

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

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Број: 03-560-324-1/09
Датум: 26.10.2009.године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Давидовић Јове Триву из Г. Рибника, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона о општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Давидовић Јове Триви из Г. Рибника, ЈМБ
3007953102396, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
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инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 198/2009 од 17.092009.
године Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 41 мјесец и 25 дана, у зони борбених дејстава у
периоду од 26.04.1992. године до 21.10.1995. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Гуслов Миле Небојша био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 41
мјесец и 25 дана, од чега у зони борбених дејстава 41
мјесец и 25 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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.

односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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:
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
____________________
______________________
Невенка Благојевић
Мр. Душко Дакић
Број: 03-560-322-1/09
Датум: 26.10.2009.године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Гуслов Миле Небојшу из Д. Раткова, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона О општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Гуслов Миле Небпјши, из Д. Раткова, ЈМБ
0809965102381, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања .
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 41 мјесец и 25 дана од чега у
зони борбених дејстава 41 мјесец и 25 дана. Наведено
рјешење се преводи и признаје се да је борац ІІ
категорије по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС укупно 41 мјесец и 25 дана од чега у
зони борбених дејстава 41 мјесец и 25 дана.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео периоду од 26.04.1992. год. до 21.10.1995.
године у ВП 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-6-208-7/06 од
14.02.2006.године.

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

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић
Број: 03-560-560-1/09
Датум: 01.10.2009. године

Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-6-208-7/06 од
08.05.2006. године, Гуслов Миле Небојши из Д
Раткова, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 41 мјесец и 25 дана у зони
борбених дејстава. Наведено рјешење се преводи и
признаје се именованом да је борац ІІ категорије, по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС од 41 мјесец и 25 дана од чега у зони борбених
дејстава 41 мјесец и 25 дана.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
Како се ВП 7450 налази на списку војних пошта
које треба преконтролисати и за све борце којима је
статус борца утврђен по основу припадноштва у
наведеној војној пошти извршити превођење рјешенја,
уз обавезу тражења мишљења Борачке организације о
условима ангажовања бораца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава.
На основу члана 29.став1. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца –
одбрамбено отаџбинског рата, као и акта Министарства
рада и борачко-инвалидсне заштите број 16-03/1-568169/09 од 13.05.2009. године, затражено је мишљење
Борачке организације Рибник.
Својим Мишљењем број 213/2009 од 29.09.2009.
године Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 56 мјесеци и 28 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 12.02.1992. године до 01.05.1993.
године у ВП број 6408 и 7529, а ван зоне борбених
дејстава у периоду од 19.09.1991. год. до 11.02.1992.
године у ВП број 7286 и од 02.05.1993. год. до 19.06.1996.
године. У ВП 7450. Овим мишљењем ставља се ван снаге
мишљење Општинске Борачке организације број 85/2001
од 23.03.2001. године.
Исто тако Борачка организација је дала
образложење да према Инструкцији о поступку провјере
и усаглашавања о дужини учешћа у рату ВП 7450 се
налазила ван зоне борбених дејстава.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Ивановић Јове Драго, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 56
мјесеци и 28 дана, од чега у зони борбених дејстава 14
мјесеци и 19 дана, а ван зоне борбених дејстава 42
мјесеца и 9 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејстава без обзира на
дужину ангажовања.
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 службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Ивановић Јове Драгу из Превије, а на основу чл.126.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С.пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08),
акта Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и Закона о
општем управном поступку ( Сл. Гласник РС број 13/02 и
87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Ивановић Јове Драги, из Превије, ЈМБ
1306949102381, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 57 мјесеци и 11 дана од чега у
зони борбених дејстава 50 мјесеци и 2 дана, а ван зоне
борбених дејстава 7 мјесеци и 9 дана. Наведено рјешење
се преводи и признаје се да је борац V категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 56 мјесеци и 28 дана од чега у зони борбених
дејстава 14 мјесеци и 19 дана, а 42 мјесеца и 9 дана ван
зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 19.09.1991. год. до 12.02.1992.
године у ВП број 7286, и од 12.02.1992. год. до 15.06.1992.
године у ВП број 6408 и од 15.06.1992.год. до 01.05.1993.
године у ВП број 7529, и од 01.05.1993. год. до 30.06.1996.
МО-е ВП бр 7450 Пале.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-3-40/2001
од 06.04.2001.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем број. 03-568-1-3-40/2001
Драги из
од 06.04.2001 године, Ивановић Јове
Превије, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 57 мјесеци и 11 дана, у зони
борбених дејстава 50 мјесеци и 2 дана, а 7 мјесеца и 9
дама ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац V
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 56 мјесеци и 28 дана од чега у зони
борбених дејстава 14 мјесеци и 19 дана, а 42 мјесеца и 9
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом. Исто тако Министарство рада и
борачко-инвалидсне заштите је својим актом број 1603/1-568-169/09 од 13.05.2009. године наложило
превођење рјешења којим се признаје статус и врши
категоризација бораца за припаднике одређених војних
пошта.
У поступку превођења утврђено је да је Ивановић
Јове Драго из Превија у току свог учешћа у оружаним
снагама био припадник у оружаним снагама СФРЈ
односно РС у периоду од 01.05.1993. год. до 30.06.1996.
године у ВП бр.7450 Пале.

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

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић
Број: 03-560-285-1/09
Датум: 26.10.2009. године
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 40 мјесец и 10 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 20.04.1992. године до 15.06.1992.
године, и од 01.07.1992. год. до 18.03.1995. годне, и од
21.09.1995. год. до 21.11.1995. године, а ван зоне
борбених дејстава у периоду од 22.11.1995. год. до
20.03.1996. године Овим мишљењем ставља се ван снаге
мишљење Општинске Борачке организације број 8/04 од
19.05.2004. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Јовичић Миле Васо, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 40
мјесеци и 10 дана, од чега у зони борбених дејстава 36
мјесеци и 12дана, а ван зоне борбених дејстава 3 мјесеца
и 28 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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 службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Јовичић Миле Васу из Г. Врбљани, а на основу чл.126.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С.пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08),
акта Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и Закона о
општем управном поступку ( Сл. Гласник РС број 13/02 и
87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Јовичић Миле Васи, из Г. Врбљани, ЈМБ
2001959100067, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 40 мјесеци и 10 дана од чега
у зони борбених дејстава 36 мјесеци и 12 дана, а ван зоне
борбених дејстава 3 мјесеца и 28 дана. Наведено рјешење
се преводи и признаје се да је борац ІІ категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 40 мјесеци и 10 дана од чега у зони борбених
дејстава 36 мјесеци и 12 дана, а 3 мјесеца и 28 дана ван
зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео периоду од 20.04.1992. год. До 15.06.1992.
године у ВП број 5784, и од 01.07.1992. год. до 18.03.1995.
године у ВП број 7286 и од 21.09.1995.год. до 20.03.1996.
године у ВП број 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-4-208-624/04
од 24.05.2004.године.

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

Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-4-208-624/04
од 24.05.2004. године, Јовичић Миле Васи из Г.
Врбљани, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 40 мјесеци и 10 дана, у зони
борбених дејстава 36 мјесеци и 12 дана, а 3 мјесеца и 28
дама ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац ІІ
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 40 мјесеци и 10 дана од чега у зони
борбених дејстава 36 мјесеци и 12 дана, а 3 мјесеца и 28
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 227/2009 од 16.10.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Број: 03-560-438-1/09
Датум: 21.10.2007.године
____________________________________________________________
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Службени гласник општине Рибник
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 49 мјесеци и 19 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 12.12.1991. год. до 30.04.1992.
године у ВП број 8316, и од 30.04.1992. год. до 31.08.1992.
године у ВП број 3326 и од 31.08.1992.год. до 23.05.1995.
године у ВП број 7286, и од 24.05.1995. год. до 02.02.1996.
године у ВП број 7256. Овим мишљењем ставља се ван
снаге мишљење Општинске Борачке организације број
166/2001 од 23.07.2001. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Мачкић Миленка Владимир, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 49
мјесеци и 19 дана, од чега у зони борбених дејстава 47
мјесеци и 9дана, а ван зоне борбених дејстава 2 мјесеца и
10 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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 службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Мачкић Миленка Владимира из Ситнице, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона о општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Мачкић Миленка Владимиру из Ситнице,
ЈМБ 0810969102406, утврђеном борцу Ι категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС, за вријеме непосредне ратне опасности и ратног
стања, Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С по којем му је признато учешће 54 мјесеца и 6
дана од чега у зони борбених дејстава 47 мјесеци и 9 дана,
а ван зоне борбених дејстава 6 мјесеци и 27 дана.
Наведено рјешење се преводи и признаје се да је борац І
категорије по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС укупно 49 мјесеци и 19 дана од чега у
зони борбених дејстава 47 мјесеци и 9 дана, а 2 мјесеца и
10 дана ван зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео периоду од 12.12.1991. год. до 30.04.1992.
године у ВП број 8316, и од 30.04.1992. год. до 31.08.1992.
године у ВП број 3326 и од 31.08.1992.год. до 23.05.1995.
године у ВП број 7286, и од 24.05.1995. год. до 02.02.1996.
године у ВП број 7256.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-9-73/2001
од 23.07.2001.године.

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

Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-1-9-73/2001
од 23.07.2001.године, Мачкић Mиленка Владимиру из
Ситнице, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 54 мјесеца и 6 дана, у зони
борбених дејстава 47 мјесеци и 9 дана, а 6 мјесеци и 27
дама ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац І
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 49 мјесеци и 19 дана од чега у зони
борбених дејстава 47 мјесеци и 9 дана, а 2 мјесеца и 10
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 206/2009 од 25.09.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Број: 03-560-327-1/09
Датум: 02.10.2009.године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Радак Млађена Миленка из Чађавице, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона О општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Радак Млађена Миленку из Чађавице,
рођеном 01.08.1956, утврђеном борцу Ι категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС, за вријеме непосредне ратне опасности и ратног
стања, Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С по којем му је признато учешће 40 мјесеци и 24
дана од чега у зони борбених дејстава 36 мјесеци и 26
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дана, а 3 мјесеца и 28 дана ван зоне борбених дејстава.
Наведено рјешење се преводи и признаје се да је
борац ІІ категорије по основу ангажовања у оружаним
снагама СФРЈ, односно РС укупно 41 мјесец и 24 дана од
чега у зони борбених дејстава 37 мјесеци и 26 дана, а 3
мјесеца и 28 дана ван зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео периоду од 25.09.1992. год. до 20.03.1996
године у ВП 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-5-130/2001
од 25.12.2001.године.

ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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
Замјењеним рјешењем број 03-568-6-208-46/06 од
31.05.2006. године, Радак Млађена Миленку из
Чађавице, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 40 мјесеци и 24 дана, у зони
борбених дејстава 36 мјесеци и 26 дана, а 3 мјесеца и 28
дана ван зоне борбених дејстава.Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац ІІ
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 41 мјесец и 24 дана од чега у зони
борбених дејстава 37 мјесеци и 26 дана, а 3 мјесеца и 28
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 203/2009 од 23.09.2009.
године Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 41 мјесец и 24 дана, у зони борбених дејстава у
периоду од 25.09.1992. године до 21.11.1995. године, у
ВП 7286.
Овим мишљењем ставља се ван снаге мишљење
Општинске Борачке организације број 294/2001 од
24.12.2001. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Радак Млађена Миленко, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 41
мјесец и 24 дана, од чега у зони борбених дејстава 37
мјесеци и 26 дана, а 3 мјесеца и 28 дана ван зоне
борбених дејстава.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

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

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Број: 03-560-318-1/09
Датум: 27.10.2009. године
___________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Савић Здравка Раденка из Заблећа, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона о општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Савић Здравка Раденку, ЈМБ 1909961102385,
утврђеном борцу Ι категорије по основу ангажовања у
оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за вријеме
непосредне ратне опасности и ратног стања, Закона о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по којем му је
признато учешће 45 мјесеци и 24 дана од чега у зони
борбених дејстава 43 мјесеца и 12 дана, а ван зоне
борбених дејстава 2 мјесеца и 12 дана. Наведено рјешење
се преводи и признаје се да је борац І категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 45 мјесеци и 22 дана од чега у зони борбених
дејстава 40 мјесеци и 20 дана, а 5 мјесеца и 2 дана ван
зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 08.04.1992. год. до 29.06.1992.
године у ВП број 7337, и од 01.07.1992. год. до 03.02.1996.
године у ВП број 7286.
Овим рјешењем замјењује се
рјешење Одјељења за општу управу, општине Рибник, бр.
03-568-1-2-41/2001 од 20.04.2001.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-1-2-41/2001
од 20.04.2001 године, Савић Здравка Раденку из
Заблећа, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 45 мјесеци и 24 дана, у зони
борбених дејстава 43 мјесеца и 12 дана, а 2 мјесеца и 12
дама ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац І
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 45 мјесеци и 22 дана од чега у зони
борбених дејстава 40 мјесеци и 20 дана, а 5 мјесеци и 2
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
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од дана пријема рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа, а ослобођена је
плаћања таксе.

инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом. Исто тако Министарство рада и
борачко-инвалидсне заштите је својим актом број 1603/1-568-169/09 од 13.05.2009. године наложило
превођење рјешења којим се признаје статус и врши
категоризација бораца за припаднике одређених војних
пошта.
У поступку превођења утврђено је да је Савић
Здравка Раденко у току свог учешћа у оружаним снагама
био припадник у оружаним снагама СФРЈ односно РС у
периоду од 08.04.1992. год. до 29.06.1992. године у ВП
бр.7337..
Како се ВП 7337 налази на списку војних пошта
које треба преконтролисати и за све борце којима је
статус борца утврђен по основу припадноштва у
наведеној војној пошти извршити превођење рјешенја,
уз обавезу тражења мишљења Борачке организације о
условима ангажовања бораца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава.
На основу члана 29.став1. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца –
одбрамбено отаџбинског рата, као и акта Министарства
рада и борачко-инвалидсне заштите број 16-03/1-568169/09 од 13.05.2009. године, затражено је мишљење
Борачке организације Рибник.
Својим Мишљењем број 215/2009 од 29.09.2009.
године Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 45 мјесеци и 22 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 01.07.1992. године до 21.11.1995.
године, у ВП број 7286, а ван зоне борбених дејстава у
периоду од 08.04.1992. год. до 29.061992. године у ВП
број 7337, и од 22.11.1995. год. до 02.03.1996. године у ВП
број 7286. Овим мишљењем ставља се ван снаге
мишљење Општинске Борачке организације број 61/2001
од 22.01.2001. године.
Исто тако Борачка организација је дала
образложење да према Инструкцији о поступку провјере
и усаглашавања о дужини учешћа у рату ВП 7337 се
налазила ван зоне борбених дејстава.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Савић Здравка Раденко, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 45
мјесеци и 22 дана, од чега у зони борбених дејстава 40
мјесеци и 20 дана, а ван зоне борбених дејстава 5 мјесеци
и 2 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејстава без обзира на
дужину ангажовања.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Прoтив овог
рјешења може се изјавити жалба Министарству рада и
борачко-инвалидске заштите Бања Лука у року од 15 дана

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

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Број: 03-560-351-1/09
Датум: 28.10.2009. године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Станаревић Илије Ђорђу из Д. Рибника, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона О општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Станаревић Илије Ђорђи из Д. Рибника, ЈМБ
01029491024051, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 39 мјесеци и 27 дана од чега
у зони борбених дејстава 36 мјесеци и 29 дана, а 2 мјесеца
и 28 дана ван зоне борбених дејстава.
Наведено рјешење се преводи и признаје се да је
борац ІІ категорије по основу ангажовања у оружаним
снагама СФРЈ, односно РС укупно 39 мјесеци и 27 дана
од чега у зони борбених дејстава 36 мјесеци и 29 дана, а 2
мјесеца и 28 дана ван зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео периоду од 27.05.1992. год. до 24.09.1992
године, и од 19.02.1993. год. до 19.02.1996. године у ВП
7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-6-208-46/06
од 31.05.2006.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-6-208-46/06 од
31.05.2006. године, Станаревић Илије Ђорђи из Д
Рибника, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 39 мјесеци и 27 дана, у зони
борбених дејстава 36 мјесеци и 29 дана, а 2 мјесеца и 28
дана ван зоне борбених дејстава.Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац ІІ
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 39 мјесеци и 27 дана од чега у зони
борбених дејстава 36 мјесеци и 29 дана, а 2 мјесеца и 28
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
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РЈЕШЕЊЕ
Стојичић Николе Драги из Драгораја, ЈМБ
2004954102397, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 46 мјесеци и 13 дана од чега
у зони борбених дејстава 42 мјесеца и 20 дана, а ван зоне
борбених дејстава 3 мјесеца и 23 дана. Наведено рјешење
остаје исто и признаје се да је борац І категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 46 мјесеци и 13 дана од чега у зони борбених
дејстава 42 мјесеца и 20 дана, а 3 мјесеца и 23 дана, ван
зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 01.05.1992. год. до 15.03.1996.
године у ВП број 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-7-137/2001
од 31.12.2001.године.

наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 216/2009 од 29.09.2009.
године Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 39 мјесеци и 27 дана, у зони борбених дејстава
у периоду од 27.05.1992. године до 24.09.1992. године, и
од 19.02.1993. год. до 21.11.1995. године у ВП 7286.
Овим мишљењем ставља се ван снаге мишљење
Општинске Борачке организације број 83/06 од
26.05.2006. године.На основу напријед наведеног
чињеничког стања утврђено је да је Станаревић Илије
Ђорђо био ангажован у оружаним снагама СФРЈ,
односно РС 39 мјесеци и 27 дана, од чега у зони борбених
дејстава 36 мјесеци и 29 дана, , а 2 мјесеца и 28 дана ван
зоне борбених дејстава.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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
Замјењеним рјешењем број 03-568-1-7-137/2001
од 31.12.2001.. године, Стојичић Николе Драги из
Драгораја, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 46 мјесеци и 13 дана, у зони
борбених дејстава 42 мјесеца и 20 дана, а 3 мјесеца и 23
дама ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац І
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 46 мјесеци и 13 дана од чега у зони
борбених дејстава 42 мјесеца и 20 дана, а 3 мјесеца и 23
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 209/2009 од 25.09.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 46 мјесеци и 13 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 01.05.1992. год. до 21.11.1995.
године у ВП број 7286. Овим мишљењем ставља се ван
снаге мишљење Општинске Борачке организације број
261/2001 од 0312.2001. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Стојичић Николе Драго, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 46
мјесеци и 13 дана, од чега у зони борбених дејстава 42
мјесеца и 20 дана, а ван зоне борбених дејстава 3 мјесеца
и 23 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,

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

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Број: 03-560-562-1/09
Датум: 27.10.2009. године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Стојичић Николе Драгу из Драгораја, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона о општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
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је био ангажован 48 мјесеци и 10 дана, у зони борбених
дејстава 41 мјесец и 21 дан, а 6 мјесеци и 29 дама ван зоне
борбених дејстава. Наведено рјешење се преводи и
признаје се именованом да је борац І категорије, по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС од 44 мјесеца и 3 дана од чега у зони борбених дејстава
41 мјесец и 24 дана, а 2 мјесеца и 9 дана ван зоне борбених
дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 212/2009 од 28.09.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 45 мјесеци и 8 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 27.05.1992. год. до 21.11.1995.
године у ВП број 7286. Овим мишљењем ставља се ван
снаге мишљење Општинске Борачке организације број
76/2000 од 22.12.2000. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Валан Илије Бранко, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 44
мјесеца и 3 дана, од чега у зони борбених дејстава 41
мјесец и 24 дана, а ван зоне борбених дејстава 2 мјесеца и
9 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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.

војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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:
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
____________________
______________________
Невенка Благојевић
Мр. Душко Дакић
Број: 03-560-341-1/09
Датум: 27.10.2009.године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за Валан
Илије Бранка из Г. Рибника, а на основу чл.126. Закона
о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С.пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08),
акта Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и Закона о
општем управном поступку ( Сл. Гласник РС број 13/02 и
87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Валан Илије Бранку из Г. Рибника, ЈМБ
0905946102388, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 48 мјесеци и 10 дана од чега
у зони борбених дејстава 41 мјесец и 21 дан, а ван зоне
борбених дејстава 6 мјесеци и 29 дана. Наведено рјешење
се преводи и признаје се да је борац І категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 44 мјесеца и 3 дана од чега у зони борбених
дејстава 41 мјесец и 24 дана, а 2 мјесеца и 9 дана ван зоне
борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 27.05.1992. год. до 01.07.1992.
године у ВП број 7083, и од 01.07.1992. год. до 31.01.1996.
године у ВП број 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-10/2001 од
25.01.2001.године.

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

Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-1-10/2001 од
25.01.2001.године., Валан Илије Бранку из Г. Рибника,
утврђено је својство борца I категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС гдје

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић
Број: 03-560-325-1/09
Датум: 27.10.2009.године
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
ангажован 44 мјесец и 18 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 01.07.1992. год. до 20.03.1996.
године у ВП број 7286. Овим мишљењем ставља се ван
снаге мишљење Општинске Борачке организације број
272/2001 од 03.12.2001. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Врачар Станка Млађен, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 44
мјесеца и 18 дана, од чега у зони борбених дејстава 40
мјесеци и 20 дана, а ван зоне борбених дејстава 3 мјесеца
и 28 дана.
У смислу члана.18. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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 службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Врачар Станка Млађена из Растоке, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона о општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Врачар Станка Млађену из Растоке, ЈМБ
1808971102388, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 44 мјесеца и 18 дана од чега у
зони борбених дејстава 40 мјесеци и 20 дана, а ван зоне
борбених дејстава 3 мјесеца и 28 дана. Наведено рјешење
остаје исто и признаје се да је борац І категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 44 мјесеца и 18 дана од чега у зони борбених
дејстава 40 мјесеци и 20 дана, а 3 мјесеца и 28 дана ван
зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео периоду од 01.07.1992. год. до 20.03.1996.
године у ВП број 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-20138/2001 од 31.12.2001.године.

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

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

Образложење
Замјењеним рјешењем број. 03-568-1-20138/2001 од 31.12.2001 године, Врачар Станка Млађену
из растоке, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 44 мјесеца и 16 дана, у зони
борбених дејстава 40 мјесеци и 20 дана, а 3 мјесеца и 28
дама ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац І
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 44 мјесеца и 18 дана од чега у зони
борбених дејстава 40 мјесеци и 20 дана, а 3 мјесеца и 28
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 222/2009 од 05.10.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић

Број: 03-560-352-1/09
Датум: 21.10.2009.године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Врањеш Стојана Станка из Б. Луке, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона О општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Врањеш Стојана Станку, из Б. Луке, ЈМБ
1503958102394, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања .
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 38 мјесеци и 9 дана од чега у
зони борбених дејстава 34 мјесеца и 15 дана. Наведено
рјешење се преводи и признаје се да је борац ІІ
категорије по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС укупно 38 мјесеци и 24 дана од чега у
зони борбених дејстава 35 мјесеци и 0 дана, а 3 мјесеца и
24 дана ван зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 25.09.1992. год. до 04.11.1994.
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Службени гласник општине Рибник
Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за Зелић
Петра Стевана из Чађавице, а на основу чл.126. Закона
о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С.пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08),
акта Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и Закона о
општем управном поступку ( Сл. Гласник РС број 13/02 и
87/07), д o н о с и:

године у ВП 7286, и од 30.01.1995. год. до 16.03.1996.
године у ВП 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-13-87/2001
од 18.10.2001.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем број. 03-568-1-1387/2001 од 18.10.2001. године, Врањеш Стојана Станку
из Б. Луке, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 41 мјесец и 25 дана у зони
борбених дејстава. Наведено рјешење се преводи и
признаје се именованом да је борац ІІ категорије, по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС од 38 мјесеци и 24 дана од чега у зони борбених
дејстава 35 мјесеци и 0 дана, а 3 мјесеца и 24 дана ван зоне
борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 208/2009 од 25.09.2009.
године Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 38 мјесец и 24 дана, у зони борбених дејстава у
периоду од 25.09.1992. године до 04.11.1994. године, и од
30.01.1995. год до 21.11.1995. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Врањеш Стојана Станко био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 38
мјесеци и 24 дана, од чега у зони борбених дејстава 35
мјесеци и 0 дана, а 3 мјесеца и 24 дана ван зоне борбених
дејстава.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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.

РЈЕШЕЊЕ
Зелић Петра Стевану из Чађавице, ЈМБ
1509960102383, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 47 мјесеци и 29 дана од чега
у зони борбених дејстава 43 мјесеца и 15 дана, а ван зоне
борбених дејстава 4 мјесеца и 14 дана. Наведено рјешење
се преводи и признаје се да је борац І категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС укупно 46 мјесеци и 29 дана од чега у зони борбених
дејстава 43 мјесеца и 15 дана, а 3 мјесеца и 14 дана ван
зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 06.04.1992. год. до 06.04.1996.
године у ВП број 7529.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-1-77/2001
од 15.08.2001.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-1-1-77/2001
од 15.08.2001.године., Зелић Петра Стевану из
Чађавице, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 47 мјесеци и 29 дана, у зони
борбених дејстава 43 мјесеца и 15 дана, а 4 мјесеца и 14
дана ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац І
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 46 мјесеци и 29 дана од чега у зони
борбених дејстава 43 мјесеца и 15 дана, а 3 мјесеца и 14
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 193/2009 од 15.09.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 46 мјесеци и 29 дана, од тога у зони борбених

Број: 03-560-317-1/09
Датум: 26.10.2009.године
ПОСТУПАК ВОДИЛА:
____________________
Невенка Благојевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
______________________
Мр. Душко Дакић
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општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-3-113/2001
од 14.12.2001.године.
Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-1-3-113/2001
од 14.12.2001.године., Кочић Велимира Томиславу из
Г. Раткова, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 44 мјесеца и 12 дана, у зони
борбених дејстава 40 мјесеци и 21 дан, а 3 мјесеца и 21
дана ван зоне борбених дејстава. Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац І
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 44 мјесеца и 11 дана од чега у зони
борбених дејстава 40 мјесеци и 20 дана, а 3 мјесеца и 21
дан ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 196/2009 од 17.09.2009. године
Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 44 мјесеца и 11 дана, од тога у зони борбених
дејстава у периоду од 01.07.1992. год. до 21.11.1995.
године у ВП број 7286. Овим мишљењем ставља се ван
снаге мишљење Општинске Борачке организације број
246/2001 од 03.12.2001. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Кочић Велимира Томислав, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 44
мјесеца и 11 дана, од чега у зони борбених дејстава 40
мјесеци и 20 дана, а ван зоне борбених дејстава 3 мјесеца
и 21 дан.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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.

дејстава у периоду од 06.04.1992. год. до 21.11.1995.
године у ВП број 7529. Овим мишљењем ставља се ван
снаге мишљење Општинске Борачке организације број
177/2001 од 13.08.2001. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Зелић Петра Стеван, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 46
мјесеци и 29 дана, од чега у зони борбених дејстава 43
мјесеца и 15 дана, а ван зоне борбених дејстава 3 мјесеца
и 14 дана.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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: 03-560-328-1/09
Датум: 27.10.2009.године
____________________________________________________________

Одјељење за општу управу општине Рибник рјешавајући
по службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за Кочић
Велимира Томислава из Г. Раткова, а на основу чл.126.
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С.пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08),
акта Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и Закона о
општем управном поступку ( Сл. Гласник РС број 13/02 и
87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Кочић Велимира Томиславу из Г. Раткова,
ЈМБ 1411954102398, утврђеном борцу Ι категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС, за вријеме непосредне ратне опасности и ратног
стања, Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С по којем му је признато учешће 44 мјесеца и 12
дана од чега у зони борбених дејстава 40 мјесеци и 21 дан,
а ван зоне борбених дејстава 3 мјесеца и 21 дан. Наведено
рјешење се преводи и признаје се да је борац І категорије
по основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ,
односно РС укупно 44 мјесеца и 11 дана од чега у зони
борбених дејстава 40 мјесеци и 20 дана, а 3 мјесеца и 21
дана ван зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео у периоду од 01.07.1992. год. до 13.03.1996.
године у ВП број 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за

Број: 03-560-334-1/09
Датум: 27.10.2009.године
Поступак водила:
______________________
Невенка Благојевић
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Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
оружаним снагама, с констатацијом да је именовани за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања био
ангажован 36 мјесеци и 21 дан, у зони борбених дејстава у
периоду од 01.06.1992. године до 22.09.1994. год. и од
28.10.1994. год. до 20.03.1995. године, и од 22.09.1995.
год. до 21.11.1995. године, у ВП 7286.
Овим мишљењем ставља се ван снаге мишљење
Општинске Борачке организације број 241/2001 од
21.11.2001. године.
На основу напријед наведеног чињеничког
стања утврђено је да је Вулин Млађена Бранко, био
ангажован у оружаним снагама СФРЈ, односно РС 36
мјесеци и 21 дан, од чега у зони борбених дејстава 34
мјесеца и 12 дана, а 2 мјесеца и 9 дана ван зоне борбених
дејстава.
У смислу члана.19. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст
(«Сл.гласник Р.С», бр. 55/07 и 59/08), прописано је да се
борци према времену ступања у оружане снаге СФРЈ,
односно РС, дужини учешћа и условима ангажовања у
периоду од 17.08.1990. године до демобилизације, а
најкасније до 19.06.1996. разврставају у СЕДАМ
категорија, те да су VII категорија борци који су били
ангажовани у оружаним снагана СФРЈ, односно РС мање
од осам мјесеци у зони борбених дејставабез обзира на
дужину ангажовања.
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 службеној дужности предмет утврђивања својства
борца и разврставања у одговарајућу категорију за
Вулин Млађена Бранка из Чађавице, а на основу
чл.126. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског
рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник Р.С», бр. 55/07
и 59/08), акта Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите број: 16-03/1-568-169/09 од 13.05.2009 године и
Закона О општем управном поступку ( Сл. Гласник РС
број 13/02 и 87/07), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Вулин Млађена Бранку из Чађавице ЈМБ
2009953102387, утврђеном борцу Ι категорије по основу
ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно РС, за
вријеме непосредне ратне опасности и ратног стања,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Р.С по
којем му је признато учешће 36 мјесеци и 28 дана од чега
у зони борбених дејстава 34 мјесеца и 20 дана, а 2 мјесеца
и 8 дана ван зоне борбених дејстава.
Наведено рјешење се преводи и признаје се да је
борац ΙІІ категорије по основу ангажовања у оружаним
снагама СФРЈ, односно РС укупно 36 мјесеци и 21 дан од
чега у зони борбених дејстава 34 мјесеца и 12 дана, а 2
мјесеца и 9 дана ван зоне борбених дејстава.
Именовани је у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС провео периоду од 01.06.1992. год. до 22.09.1994
године у ВП 7286, и од 28.10.1994. год. до 20.03.1995.
године, у ВП број 7286, и од 22.09.1995. год. до
01.02.1996. године, у ВП број 7286.
Овим рјешењем замјењује се рјешење Одјељења за
општу управу, општине Рибник, бр. 03-568-1-14102/2001 од 22.11.2001.године.

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

Образложење
Замјењеним рјешењем број 03-568-1-14-102/2001 од
22.11.2001. године , Вулин Млађена Бранку из
Чађавице, утврђено је својство борца I категорије по
основу ангажовања у оружаним снагама СФРЈ, односно
РС гдје је био ангажован 36 мјесеци и 28 дана, у зони
борбених дејстава 34 мјесеца и 20 дана, а 2 мјесеца и 8
дана ван зоне борбених дејстава.Наведено рјешење се
преводи и признаје се именованом да је борац ΙІІ
категорије, по основу ангажовања у оружаним снагама
СФРЈ, односно РС од 36 мјесеци и 21 дан од чега у зони
борбених дејстава 34 мјесеца и 12 дана, а 2 мјесеца и 9
дана ван зоне борбених дејстава.
На основу чл.126. Закона о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Р.С.- пречишћени текст («Сл.гласник
Р.С», бр. 55/07 и 59/08 ), орган је по службеној дужности
обавезан извршит превођење, односно ускладити са
наведеним Законом.
Рјешавајући по службеној дужности овај орган
затражио је мишљење Општинске Борачке организације
о условима ангажовања борца, а посебно о дужини
ангажовања у зони борбених дејстава, а све у складу са
чл. 126. став 3. Закона 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).
Својим Мишљењем број 204/2009 од 24.09.2009.
године Општинска Борачка организација се позитивно
изјаснила о дужини учешћа и условима ангажовања у

ПОСТУПАК ВОДИЛА:
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
____________________
______________________
Невенка Благојевић
Мр. Душко Дакић
Број: 03-560-333-1/09
Датум: 27.10.2009. године
____________________________________________________________
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Службени гласник општине Рибник
ЈМБ:1504960102381
Одјељење за борачко инвалидску заштиту општине
Рибник, рјeшавајући по захтјeву Малешевић Петра из
Стражица, 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 (“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:

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 oд дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог Одјељења и ослобођена је
од плаћања таксе.
Поступак водила:
______________________
Борка Ђукић

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број:03/2-569-44-1/09
Датум: 30.09.2009.год.
____________________________________________________________

РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се да Малешевић Момчила
Петар,из Стражица, има утврђен статус борца I
категорије, и има право на борачки додатак по основу
ангажовања у рату у зони борбених дејстава у трајању 44
(четрдесет четири) мјесеца и 29 (двадесет девет) дана, а
ван зоне борбених дејстава 4 (четири) мјесеца и 9 (девет)
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 из тачке 1. диспозитива
признаје се за 2009. годину па на даље док постоје
Законом прописани услови и исплаћује се једанпут
годишњеу последњем кварталу за текућу годину.

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 :
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.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Малешевић Петар из Стражица, обратио се овом
Одјељењу са писменим захтјевом, дана 29.09.2009.
године за признавање права на борачки додатак који
остварују борци прве категорије по основу ангажовања у
рату у зони борбених дејстава.
Уз захтјев имановани је приложио :
Рјешење Одјељења за борачко инвалидску заштиту
општине Рибник, бр.03-560-313-1/06/07 од 12.06.2007.
године којим му је утврђен статус борца прве категорије
по основу ангажовања у рату у укупном трајању од 49
(четрдесет девет) мјесеци и 8 (осам) дана, од чега у зони
борбених дејстава у трајању трајању 44 (четрдесет
четири) мјесеца и 29 (двадесет девет) дана, а ван зоне
борбених дејстава 4 (четири) мјесеца и 9 (девет) 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 („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 3о.11.2009.
године.
Обзиром да је именованом признат статус борца 1
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 ), рјешено је у

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.
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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. 03-560-438-1/09 од
21.10.2009. године којим му је утврђен статус борца друге
категорије по основу ангажовања у рату у укупном
трајању од 40 (четрдесет ) мјесеци и 10 (десет) дана од
чега у зони борбених дејстава36 (тридесет шест) мјесеци
и 12 (дванаест) дана, а ван зоне борбених дејстава 3 (три)
мјесеца и 28 (двадесет осам) 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.

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 : 03-569-41-1/09.
Дана, 29.09.2009. године
__________________________________________________________

ЈМБ : 2001959100067
Одсјек за борачко инвалидску заштиту општине
Рибник, рјешавајући по захтјеву Jовичић Васе, из
Г.Врбљана , 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.

Поступак водила:
______________________
Борка Ђукић

РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да ЈОВИЧИЋ Миле ВАСО, из Г.
Врбљана, има утврђен статус борца II категорије, и има
право на борачки додатак по основу ангажовања у рату у
зони борбених дејстава у трајању 36 (тридесет шест)
мјесеци и 12 (дванаест) 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.

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број : 03-569-42-1/09.
Дана, 26.10.2009. године
____________________________________________________________

Образложење
Јовичић Васо из Г.Врбљана, обратио се овом
Одјељењу са писменим захтјевом, дана, 29.09.2009.
године за признавање права на борачки додатак који
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додатку („Сл. Гласник РС“, бр.45/07 ), рјешено је у
диспозитиву овог рјешења.

ЈМБ:0210950102386
Одјељење за борачко инвалидску заштиту
општине Рибник, рјeшавајући по захтјeву Ђукић Мирка
из Д.Раткова, 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 (“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:

Упутство о правном средству: Против овог
рјешења може се изјавити жалба Министарству рада и
борачко инвалидске заштите Републике Српске у року од
15 дана oд дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог Одјељења и ослобођена је
од плаћања таксе.
Поступак водила:
______________________
Борка Ђукић

РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се да Ђукић Млађена Мирко, из
Д.Раткова, има утврђен статус борца I категорије, и има
право на борачки додатак по основу ангажовања у рату у
зони борбених дејстава у трајању 40 (четрдесет) мјесеци
и 20 (двадесет) 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.

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број:03/2-569-47-1/09
Датум: 06.10.2009.год.
__________________________________________________________

ЈМБ:2305962102394
Одјељење за борачко инвалидску заштиту
општине Рибник, рјeшавајући по захтјeву Чутура
Радована из Заблећа, 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 (“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 ос и:
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се да Чутура Ђорђе Радован, из
Заблећа, има утврђен статус борца I категорије, и има
право на борачки додатак по основу ангажовања у рату у
зони борбених дејстава у трајању 42 (четрдесет два)
мјесеца и 28 (двадесет осам) 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 из тачке 1. диспозитива
признаје се за 2009. годину па на даље док постоје
Законом прописани услови и исплаћује се једанпут
годишњеу последњем кварталу за текућу годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ђукић Мирко из Д.Раткова, обратио се овом
Одјељењу са писменим захтјевом, дана 30.09.2009.
године за признавање права на борачки додатак који
остварују борци прве категорије по основу ангажовања у
рату у зони борбених дејстава.
Уз захтјев имановани је приложио :
Рјешење Одјељења за борачко инвалидску заштиту
општине Рибник, бр.03-560-597-1/07/08 од 26.02.2008.
године којим му је утврђен статус борца прве категорије
по основу ангажовања у рату у укупном трајању од 44
(четрдесет четири) мјесеца и 18 (осамнаест) дана, од
чега у зони борбених дејсртава у трајању 40 (четрдесет)
мјесеци и 20 (двадесет) дана, а ван зоне борбених
дејстава 3 (три) мјесеца и 28 (двадесет осам) дана.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чутура Радован из Заблећа, обратио се овом
Одјељењу са писменим захтјевом, дана 30.09.2009.
године за признавање права на борачки додатак који
остварују борци прве категорије по основу ангажовања у
рату у зони борбених дејстава.
Уз захтјев имановани је приложио :
Рјешење Одјељења за борачко инвалидску
заштиту општине Рибник, бр.03-560-667-1/07/08 од
11.06.2008. године којим му је утврђен статус борца прве
категорије по основу ангажовања у рату у укупном
трајању од 42 (четрдесет два) мјесеца и 28 (двадесет
осам) дана, од чега у зони борбених дејстава у трајању 42
(четрдесет два) мјесеца и 28 (дадесет осам) дана, а ван
зоне борбених дејстава 0 (нула) 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 („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

.
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 („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 3о.11.2009.
године.
Обзиром да је именованом признат статус борца 1
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
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мјесеца и29 (двадесет девет) дана, а ван зоне борбених
дејстава 4(четири) мјесеца и 9 (девет) 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 („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
3о.11.2009.године.
Обзиром да је именованом признат статус борца
1 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 ), рјешено је 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 oд дана достављања рјешења.Жалба се предаје
путем овог Одјељења и ослобођена је од плаћања таксе.

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 3о.11.2009.
године.
Обзиром да је именованом признат статус борца 1
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 ), рјешено је 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 oд дана достављања рјешења.Жалба се предаје
путем овог Одјељења и ослобођена је од плаћања таксе.
Поступак водила:
______________________
Борка Ђукић

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број:03/2-569-46-1/09
Датум: 01.10.2009.год.
___________________________________________________________

ЈМБ:0305967102402
Одјељење за борачко инвалидску заштиту
општине Рибник, рјeшавајући по захтјeву Ђукановић
Жељка из Д.Раткова, 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 (“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:

Поступак водила:
______________________
Борка Ђукић

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

Број:03/2-569-43-1/09
Датум: 30.09.2009.год.
___________________________________________________________

ЈМБ:2305962102394
Одјељење за борачко инвалидску заштиту
општине Рибник, рјeшавајући по захтјeву Чутура
Радована из Заблећа, 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 (“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:

РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се да Ђукановић Владе Жељко,из
Д.Раткова, има утврђен статус борца I категорије, и има
право на борачки додатак по основу ангажовања у рату у
зони борбених дејстава у трајању 44 (четрдесет четири)
мјесеца и 29 (двадесет девет) дана, а ван зоне борбених
дејстава 4 (четири) мјесеца и 9 (девет) 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 из тачке 1. диспозитива
признаје се за 2009. годину па на даље док постоје
Законом прописани услови и исплаћује се једанпут
годишњеу последњем кварталу за текућу годину.

РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се да Чутура Ђорђе Радован, из
Заблећа, има утврђен статус борца I категорије, и има
право на борачки додатак по основу ангажовања у рату у
зони борбених дејстава у трајању 42 (четрдесет два)
мјесеца и 28 (двадесет осам) 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 из тачке 1. диспозитива признаје
се за 2009. годину па на даље док постоје Законом
прописани услови и исплаћује се једанпут годишњеу
последњем кварталу за текућу годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ђукановић Жељко из Д.Раткова, обратио се овом
Одјељењу са писменим захтјевом, дана 29.09.2009.
године за признавање права на борачки додатак који
остварују борци прве категорије по основу ангажовања у
рату у зони борбених дејстава.
Уз захтјев имановани је приложио :
Рјешење Одјељења за борачко инвалидску заштиту
општине Рибник, бр.03-568-6-208-31/06 од 25.04.2006.
године којим му је утврђен статус борца прве категорије
по основу ангажовања у рату у укупном трајању од 49
(четрдесет девет) мјесеци и 8 (осам) дана од чега у зони
борбених дејстава у трајању 44 (четрдесет четири)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чутура Радован из Заблећа, обратио се овом
Одјељењу са писменим захтјевом, дана 30.09.2009.
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У захтјеву наводи да је његово мјесто рођења
Растока а не Трескавац како стоји у његовом изводу из
МКР.
Уз захтјев именовани је приложио потребна
документа, а увидом у исте утврђено је следеће :
 У пасошу именованог бр.002976459 издат
17.10.2001.год у Сомбору мјесто рођења стоји Растока.
 У изводу из МКВ под текућим бројем 50 за 1976.
годину од 30.04.1976.год. мјесто рођења стоји Растока.
 У возачкој дозволи именованог бр.А0201391181
издате 21.08.1999.год мјесто рођења стоји Растока.
Свестраном оцјеном изведених доказа, овај Орган је
дошао до закључка да је приликом уписа у Матичним
књигама дошло до грешке приликом уписа мјеста рођења
подносиоца захтјева, те је ваљало одлучити као у
диспозитиву Рјешења.
Упутство о правном лијеку : Против овог Рјешења може
се изјавити жалба Министарству управе и локалне
самоуправе у року од 15 дана од дана пријема исте. Жалба
се подноси путем овог Органа писмено или усмено на
Записник и таксира се са 5 КМ административне таксе.

године за признавање права на борачки додатак који
остварују борци прве категорије по основу ангажовања у
рату у зони борбених дејстава.
Уз захтјев имановани је приложио :
Рјешење Одјељења за борачко инвалидску
заштиту општине Рибник, бр.03-560-667-1/07/08 од
11.06.2008. године којим му је утврђен статус борца прве
категорије по основу ангажовања у рату у укупном
трајању од 42 (четрдесет два) мјесеца и 28 (двадесет
осам) дана, од чега у зони борбених дејстава у трајању 42
(четрдесет два) мјесеца и 28 (дадесет осам) дана, а ван
зоне борбених дејстава 0 (нула) 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 („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
3о.11.2009.године.
Обзиром да је именованом признат статус борца 1
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 ), рјешено је 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 oд дана достављања рјешења.Жалба се предаје
путем овог Одјељења и ослобођена је од плаћања таксе.
Поступак водила:
______________________
Борка Ђукић

Достављено :
1. Именованом,
2. Мјесни уред Превија
3. А/А.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Брoj: 03-200-73-1/09.
Мр. Душко Дакић
Дана,13.10.2009.год
____________________________________________________________

Odjeljenje za opštu upravu opštine Ribnik,na osnovu
čl.190Zakona o opštem upravnom postupku(
sl.glasnik,br.13/02)i čl.29 Zakona o matičnim
knjigama(sl.glasnik br.18/99) i tačke 14 Uputstva o vođenju
matičnih knjiga (Sl.glasnik RS br.21/99 i 62/03) rješavajući
po zahtjevu Petković Dragane u upravnoj stvari brisanja
činjenice rođenja u M.K.R-ih u MU Ribnik iz Velikog
Blaška,donosi
R J E Š E NJ E
Briše se činjenica rođenja u M.K.R.-ih pod rednim brojem
166 za 2002.god na str.83 u MU Ribnik za lice PETKOVIĆ
DRAGANU iz Velikog Blaška ,opština Laktaši iz razloga
što je ista upisana u MKR pod rednim brojem 2578 za
godinu 1978 u MU Banja Luka.

Начелник одјељења
_________________
Мр Душко Дакић

O b r a z l o ž e nj e
Odjeljenje za opštu upravu Opštine Ribnik utvrdilo je da
je činjenica rođenja za lice Petković Draganu iz Velikog
Blaška opština Laktaši upisana dva puta i to pod rednim
brojem 166 za 2002 god u MU Ribnik i pod rednim brojem
2578 za 1978.god. U MU Banja Luka.Iz razloga što je upis
činjenice rođenja pod rednim brojem 166 za 2002.god
nenadležno upisan u MU Ribnik,ovo odjeljenje riješilo je kao
u dispozitivu rješenja.
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu
uprave i lokalne samouprave u Banja Luci u roku od 15 dana
od dana prijema rješenja.
Žalba se podnosi pismeno,a može se izjaviti i usmeno na
zapisnik kod ovog Odjeljenja,a taksira se sa 5 KM
administrativne takse po tar.br.2 Odluke o taksama.

Број:03/2-569-46-1/09
Датум: 01.10.2009.год.
___________________________________________________________

На основу члана 29. Закона о матичним књигама
(Сл. гласник РС, бр. 18/99) и члана 190. Закона о општем
управном поступку (Сл. гласник РС, бр. 13/02) Одјељење
за општу управу рјешавајући по захтјеву Ристић
Станислава из Растоке за исправку података у МКР,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
Усваја се захтјев Ристић Станислава из
Растоке и одобрава му се исправка мјеста рођења у МКР
која се води за мјесто Превија под текућим бројем 51. за
1951. годину, и тако да у рубрици мјесто рођења стоји
Растока.

Dostavljeno:
1.MU-Ribnik
2.Imenovanoj
3.A/A

Образложење
Дана, 12.10.2009. године овом Органу обратио се
Ристић Станислав из Растоке захтјевом бр. 03-200-73/09.
тражећи исправку података у МКР који се односе на
мјесто рођења.

Broj:03-200- 71-1/09
Dana:12.10.2009.god

56

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_________________________
Мр. Душко Дакић

Службени гласник општине Рибник
Члан 2.
Задатак комисије из предходног члана је да
утврди узрок штете и процјени вриједност штете, која се
десила на локалитету Горњих Врбљана, у воћњаку Томић
Неђељка .
Члан 3.
Комисија је дужна да одмах изврши увиђај и о
свом раду сачини записник.

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 Bošnjakovski Vladimira sin Borivoja iz Skoplja u
predmetu naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih,
donosi

ДОСТАВЉЕНО:
- Именованим 1-3 ,
- Евиденцији,
- а/а

RJEŠENJE
ODOBRAVA SE naknadi upis u MKR
Bošnjakovski Vladimiru pol muški rođen 15.09.1962.
godine u Skoplju opština Skoplje Republika Makedonija.
JMB:1509962450060, državljanin BiH-RS, nacionalnost
srpska vjeroispovjest ____________, od oca Borivoja rođen
17.11.1935. godine u Skoplju opština Skoplje, državljanin
Republike Makedonije i majke Gordane rođ.Banjac rođena
13.09.1934. godine u Ribniku, državljanka BiH-RS.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_______________________
Радмила Галић дипл.ецц.

Број: 04-331-19-1/09
Датум: 05.10.2009.год.
___________________________________________________________

ДОПУНА ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА
САНИРАЊЕ ПОСЉЕДИЦА СУШЕ-2
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.
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-списак бр.04-370-36/09 од
дана 29.09.2009.год. упућеног од стране МЗ Ситница и
захтјева Гајић Драге бр.04-339-3/09 од дана 24.09.2009.
год.,те захтјева Јаковљевић Миладина бр.04-339-4/09 од
05.10.2009.год. одлучено је да им се помогне и путем
цистерни допреми вода у њихове бунаре и резервоаре и
то по пола цистернe воде ( 4000 литара ), те да се допреми
вода у резервоар у Бунаревима одакле се снадбјева један
број домаћинстава.

Obrazloženje
Bošnjakovski Vladimir iz Skoplja obratio se
zahtjevom za naknadni upis u MKR, navodeći da je stekao
državljanstvo BiH i RS po porjeklu jer majka ima
državljanstvo BiH i RS.
Imenovani je uz zah tjev priložio dokaz o
ispunjavanju uslova iz člana 4.
tačka 4.Zakon o
državljanstvu BiH, koji su stekli državljanstvo RBiH u
skladu sa Zakonom o državljanstvu RBiH («Službeni glasnik
BiH», broj: 30/96).
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), valjalo odlučiti
kao u dispozitivu.
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od l5
dana od dana prijema,Ministarstvu Uprave i Lokalne
Samouprave Banja Luku putem ovog odjeljenja.
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.

Достављено:
1.Начелнику општине Рибник,
2.Евиденцији,
3.а/а.

Број: 04-370-29-5-1/09
Дана: 06.10.2009.год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_______________________
Радмила Галић дипл.ецц.

_______________________________________________________________________________

ДОПУНА ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА
САНИРАЊЕ ПОСЉЕДИЦА СУШЕ (3)
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 (3).
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-списак бр.04-370-36/09 од
дана 08.10.2009.год. упућеног од стране МЗ Ситница и
позива и долазака чланова угрожених домаћинстава у
одјељење, одлучено је да им се помогне и путем цистерни
допреми питка вода у њихове бунаре и резервоаре.
Угрожена су следећа домаћинства:
1. Бјелић Ранко, Бунареви
2. Бјелић Марко, Бунареви
3. Јаковљевић Милош, Бунареви
4. Кочић Драган, Г.Ратково
5. Шајић Гроја, Бунареви
6. Ђуричић Драгољуб, Г.Ратково
7. Ђуричић Витомир, Г.Ратково
8. Ђуричић Љубомир, Г.Ратково
9. Аћимовић Момчило, Г.Ратково
10. Гајић Ђоко, Ситница

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

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Broj: 03-200-70-1/09.
_________________________
Datum: 07.10.2009. гоd
Мр. Душко Дакић
____________________________________________________________

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
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Службени гласник општине Рибник
Начин на који помоћи угроженим домаћинствима је да се
путем цистерни допреми вода у њихове бунаре и
резервоаре и то по пола цистернe воде ( 4000 литара ), те
допремити 8.000 лит.( једну цистерну) воде у резервоар у
Бунаревима одакле се снадбјева један број домаћинстава.
Достављено:
1. Начелнику општине Рибник,
2. Евиденцији,
а/а.

Број: 04-370-29-6/09
Дана: 08.10.2009.год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
_______________________
Радмила Галић дипл.ецц.
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Службени гласник општине Рибник

САДРЖАЈ
Програм борбе против корупције..................................................................................................................... 1-3
Одлука о хлорисању резервоата за воду............................................................................................................ 4
Миона Јуришић, Одлука ....................................................................................................................................... 4
Мирко Милетић, Одлука...................................................................................................................... ................. 4
Одлука о утрошку средстава буџетске резерве................................................................................................ 4
Одлука о утрошку средстава, село Дакићи ................................................................................................................ 5
Одлука о утрошку средстава, Дом здравља “Рибник” .......................................................................................... 5
Правилник о начину заштите података .......................................................................................................... 5-6
Предраг Бувач, Одлука о новчаној помоћи ..................................................................................................... 6
Сагласност на План утрошка средстава ............................................................................................................ 6
Јокић Јеленко, Одлука ........................................................................................................................................... 6
Драган Врачар, Одлука ......................................................................................................................................... 7
Одлука о утврђивању радних мјеста ............................................................................................................... 7
Правилник о унутрашњој контроли

........................................................................................................... 7-8

Правилник о начину провјере и достављању података ........................................................................... 8-9
Рјешења о додјели једнократне помоћи ..................................................................................................... 9-18
Рјешења о додјели пакета животних намирница .....................................................................................

18

Рјешења ..........................................................................................................................................,,,............... 18-57
ДОПУНА ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА САНИРАЊЕ ПОСЉЕДИЦА СУШЕ-2 .............. 57
ДОПУНА ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА САНИРАЊЕ ПОСЉЕДИЦА СУШЕ-3 ..........57-58

59

