На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске»,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Шамац («Службени гласник општине
Шамац», број: 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на дванаестој редовној сједници
одржаној дана 14.11.2013. године, донијела је:
О Д Л У К У
о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са
подручја општине Шамац

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се корисници права, услови, обим права, поступак остваривања права
и начин финансирања.
Члан 2.
Корисници права по овој Одлуци су:
- чланови породице погинулог борца,
- ратни војни инвалиди од I до IV категорије,
- дјеца ратних војних инвалида од I до IV категорије,
- дјеца умрлог ратног војног инвалида од I до IV категорије.
Члан 3.
Корисници права из члана 2. ове Одлуке могу остварити права утврђена овом Одлуком, под
условом да им је правоснажним рјешењем надлежног органа признат статус и право по
важећем Закону из области борачко-инвалидске заштите и да имају пребивалиште на подручју
општине Шамац.
II– ОБИМ ПРАВА, ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 4.
Права утврђена овом Одлуком су:
1. једнократна новчана помоћ у сврху лијечења,
2. накнада трошкова превоза за потребе лијечења,
3. накнада трошкова сахране, ексхумације и посјете гробу,
4. бесплатан боравак дјеце у обданишту,
5. накнада трошкова превоза дјеце погинулих бораца, дјеце ратних војних
инвалида од I до IV категорије и дјеце умрлих ратних војних инвалида
од I до IV категорије у школу за вријеме редовног школовања у основној и
средњој школи,
6. накнада трошкова матурске екскурзије основне и средње школе за дјецу
погинулих бораца, за дјецу ратних војних инвалида од I до IV категорије и
дјецу умрлих ратних војних инвалида од I до IV категорије ,
7. помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања.
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ У СВРХУ ЛИЈЕЧЕЊА
Члан 5.
Породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди од I до IV категорије, за сваког корисника
породичне инвалиднине, имају право на једнократну новчану помоћ у износу до 150,00 КМ у
току једне календарске године, за потребе лијечења.

У изузетним случајевима, за категорије из става 1. овог члана, може се одобрити новчани износ
до 300,00 КМ у току једне календарске године:
- ако болују од тешких болести; ако постоји потреба за хитну медицинску
интервенцију; ако постоји потреба за сталне љекарске контроле или
- ако су у току рата задобили повреду, озледу и имају потребу за
кориштењем помагала због оштећења органа вида или слуха.
- ако је ужи члан породичног домаћинства тешко болестан или умро.
У случају из става 1. и 2. овог члана корисници овог права, уз захтјев, дужни су приложити
медицинску и другу документацију о лијечењу (налазе и препоруке љекара специјалисте, доказ
о трошковима лијечења, исправа Фонда здравственог осигурања о сношењу трошкова лијечења
и сл.).
НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ПОТРЕБЕ ЛИЈЕЧЕЊА
Члан 6.
Право на накнаду трошкова превоза за потребе лијечења остварују породице погинулих бораца
и ратни војни инвалиди од I до IV категорије који због специјалистичких прегледа или
одређених снимања морају да путују у друго мјесто на територији РС, БиХ или Републике
Србије, уз приложени доказ о лијечењу, односно обављеном прегледу, снимању.
Накнада трошкова превоза врши се у висини цијене превоза у јавном саобраћају.
Накнаде трошкова превоза припада пратиоцу за дијете до 18. година старости, ратном војном
инвалиду којем је утврђено право на помоћ и његу другог лица, а за остале кориснике овог
права уколико постоји препорука Здравствене установе.
НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ, ЕКСХУМАЦИЈЕ И ПОСЈЕТЕ ГРОБЉУ
Члан 7.
У случају смрти ратног војног инвалида од I до IV категорије и смрти члана породице
погинулог борца, накнаду трошкова сахране у новчаном износу од 300,00 КМ може остварити
члан породице или лице које је сносило трошкове сахране.
Корисници права по овој Одлуци имају право накнаде трошкова насталих у поступку
проналажења и идентификације несталих бораца, те ексхумацију погинулог борца сахрањеног
у другом мјесту.
Накнаду трошкова превоза приликом посјете гробљу једном у току године, у висини карте у
јавном превозу, има породица погинулог борца сахрањеног ван подручја општине Шамац.
БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ДЈЕЧИЈЕМ ОБДАНИШТУ
Члан 8.
Право на бесплатан боравак дјеце у Дјечијем обданишту имају дјеца ратних војних инвалида од
I до IV категорије и дјеца умрлих ратних војних инвалида од I до IV категорије.
Новчана средства за ову намјену обезбјеђује општина Шамац дотацијом Дјечијем обданишту
«Радост» Шамац.
НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, ДЈЕЦЕ РВИ ОД I
ДО IV КАТЕГОРИЈЕ И ДЈЕЦЕ УМРЛИХ РВИ ОД I ДО IV КАТЕГОРИЈЕ, У ШКОЛУ
ЗА ВРИЈЕМЕ РЕДОВНОГ ШКОЛОВАЊА У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
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Члан 9.
Право на накнаду трошкова превоза за вријеме редовног школовања у основној и средњој
школи остварују дјеца погинулих бораца, дјеца ратних војних инвалида од I до IV категорије,
дјеца умрлих ратних војних инвалида од I до IV категорије, уколико је удаљеност школе од
мјеста становања већа од 4 километра.
Накнаду трошкова превоза Општина исплаћује превозницима са којима закључи уговор о
превозу дјеце у складу са Законом о јавним набавкама.
Ученик Основне и Средње школе дужан је предочити увјерење да је редован ученик.
У случају гдје није обезбијеђен превоз дјеце у школу него се дјеца превозе са превозником са
којим није закључен уговор о превозу дјеце, трошкови превоза исплаћују се мјесечно на текући
рачун родитеља-старатеља на основу поднесеног захтјева, а у висини мјесечне карте у јавном
саобраћају.
НАКНАДА ТРОШКОВА МАТУРСКЕ ЕКСКУPЗИЈЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА
ДЈЕЦУ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, ДЈЕЦУ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I ДО IV
КАТЕГОРИЈЕ И ДЈЕЦУ УМРЛИХ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I ДО IV
КАТЕГОРИЈЕ
Члан 10.
Дјеца погинулих бораца, дјеца ратних војних инвалида од I до IV категорије и дјеца умрлих
ратних војних инвалида од I до IV категорије, остварују право на накнаду трошкова матурске
екскурзије у завршној години основне и средње школе.
Накнада трошкова матурске екскуpзије врши се уплатом новчаних средстава на жиро рачун
школе или уплатом на жиро рачун Агенције са којом је школа закључила уговор о извођењу
матурске екскурзије.
Захтјев за накнаду трошкова матурске екскурзије подноси школа која организује исту.
ПОМОЋ У ТРАЈНОМ РЈЕШАВАЊУ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
Члан 11.
Право на помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања остварује члан породице погинулог
борца и ратни војни инвалид од I до IV категорије, уколико нема ријешено стамбено питање
или станује у стану или кући која не испуњава минималне услове за становање.
Помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања може бити пружена кроз додјелу:
- једнократне новчане помоћи за куповину стана или изградњу породичне куће
до износа од 3.000,00 КМ,
- додјелу грађевинског материјала у висини помоћи из претходне алинеје.
Помоћ из става 1. овог члана може се додјељивати у више наврата, али укупни износ не може
прелазити износ од 3.000,00 КМ.
Члан 12.
Право на помоћ из члана 11. ове Одлуке не може користити породица која је већ користила
помоћ за трајно рјешавање стамбеног питања од општине Шамац, од Министарства рада и
борачко-инвалидске заштите или од Министарства за избјегла и расељена лица или лице које је
наплатило нематеријалну штету, продало имовину у вриједности преко 30.000 КМ или своју
имовину поклонило другом лицу.
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Члан 13.
О висини новчаних средстава за помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања одлучује
Начелник општине Шамац својим закључком, према расположивим средствима у Буџету.
Члан 14.
Захтјев за остваривање права из ове Одлуке подноси се Одјељењу за општу управу са
потребним прилозима.
Рјешење о висини одобрених новчаних средстава доноси начелник Одјељења за општу управу.
III – ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 15.
Средства за намјене по овој Одлуци обезбјеђују се у Буџету општине Шамац за сваку годину.
IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Члан 17.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о проширеном обиму права војних
инвалида и породица погинулих бораца са подручја општине Шамац број: 01-022-117/02 од
10.05.2002. године (Службени гласник општине Шамац“, број 3/02).
Број: 07-022-207/2013
Шамац, 14.11.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.медицине
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