И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
о остваривању права у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у
2016. години
Права породица погинулих бораца и војних инвалида, прописана су
Законима о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ''Службени гласник Републике
Српске'', број: 134/11, 9/12 и 40/12, а права цивилних жртава рата Законом о заштити
цивилних жртава рата ''Службени гласник Републике Српске'', број: 24/10-Пречишћени
текст.
Одређена права породица погинулих бораца и војних инвалида као
допунски облик заштите, прописани су Општинском одлуком (''Службени гласник
општине Шамац'', број 13/13) и Одлуком о измјенам и допунама Одлуке о проширеном
обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са подручја
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 10/15) .
Према цитираним Законима, права бораца су:
борачки додатак, подстицај за запошљавање и самозапошљавање демобилисаних
бораца, накнада одликованим борцима, задравствена заштита и друга права у вези са
здравственом заштитом, посебан стаж у двоструком трајању, предност у
запошљавању, предност у стамбеном збрињавању и друга права у складу са посебним
прописима.
Породице погинулих бораца имају право на:
породичну инвалиднину, увећану породичну инвалиднину, повећану породичну
инвалиднину, здравствену заштиту и друга права у вези са остваривањем здравствене
заштите, накнаду трошкова изградње надгробног споменика погинулом борцу, накнаду
породици одликованог борца, накнаду трошкова сахране ексхумираног борца, бањско
и климатско лијечење, предност у запошљавању, подстицај за запошљавање и
самозапошљавање дјеце погинулих бораца, предност у стамбеном збрињавању,
пореске и царинске олакшице, предност при упису у образовне установе, додјељивању
стипендија за школовање и смјештај у студентске домове и предност у коришћењу
услуга републичких органа, установа и осталих правних субјеката приликом рјешавања
својих права и интереса.
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Ратни војни инвалиди имају право на:
личну инвалиднину, додатак за његу и помоћ, ортопедски додатак, здравствену
заштиту и друга права у вези са остваривањем здравствене заштите, ортопедска и
друга помагала, бањско и климатско лијечење, приоритет у запошљавању, предност у
стамбеном збрињавању, пореске и царинске олакшице,
отклањање архитектонских баријера, обезбјеђивање простора за паркирање, предност
у коришћењу услуга републичких органа, јавних установа и осталих правних субјеката
приликом рјешавања својих права и интереса, предност при упису дјеце у образовне
установе, додјељивању стипендије за школовање и смјештај у студентске домове.
Према Закону о заштити цивилних жртава рата, цивилне жртве рата имају право
на:
цивилну личну, односно цивилну породичну инвалиднину, додатак за његу и помоћ
другог лица, додатак за члана породице неспособног за рад, додатна новчана помоћ,
додатак за самохраност, здравствена заштита и професионална рехабилитација.
У извјештајном периоду прописана права по важећим законима користио је
следећи број корисника:
- право на породичну инвалиднину иза погинулог, несталог и умрлог борца.............342
- право на посебно мјесечно примање............................................................................ 9
- право на породичну инвалиднину иза умрлих ратних војних инвалида .....................37
- право на цивилну породичну инва. по основу погинуле цивилне жртве рата............ 24
- право на цивилну породичну инвалиднину иза умрле цивилне жртве рата................3
- право на личну инвалиднину по категоријама:
I категорија........................................

12

II

« ...............................................

12

III

« ................................................

18

IV

« ................................................

28

V

« ..............................................

35

VI

« ...............................................

80

VII

« ...............................................

57

VIII

« ...............................................

75

IX

« ............................................

112

X

« .............................................

37

_________________________
УКУПНО:
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466 корисника

- Право на цивилну личну инвалиднину по категоријама:
I категорија.........................................

1

II

« ...............................................

2

III

« ...............................................

1

IV

« ...............................................

1

V

« ..............................................

4

VI

« ..............................................

17

_________________________
УКУПНО:

26 корисника

Право на исплату годишњег борачког додатка у 2016. години остварило је 1174 борца I
и II категорије.
Право на мјесечни борачки додатак у 2016. години остварило је 1.015 бораца од I до V
категорије.
Право на новчану накнаду одликованог борца у износу од 50% од основице остварило
је................................................................................................................................. 9 бораца
Право на новчану накнаду одликованог борца у износу од 70% од основице остварило
је......................................................... ........................................................................ 2 борца
УКУПНО

11 бораца

Право на новчану накнаду породици погинулог борца по основу одликовања у износу
50% од основице остварило је...........................................................................85 корисника
Право на новчану накнаду породици погинулог борца по основу одликовања у износу
70% од основице остварило је.......................................................................... 4 корисника
УКУПНО: 89 корисника
Право на здравствену заштиту по основу погинулог борца ...........................18 корисника
Право на здравствену заштиту иза умрлих РВИ .......................................... 6 корисника
Право на здравствену заштиту РВИ .............................................................. 58 корисника
Право на здравствену заштиту цивилних жртава рата ................................... 2 корисника
Право на здравствену заштиту чланова породице ЦЖР ............................... 3 корисника
Право на здравствену заштиту чланова породица погинулог или умрлог борца за
вријеме одобреног одсуства из јединице............................................................1 корисник
Право на здравствену заштиту бораца...............................................................7 корисника
УКУПНО:
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95

корисника

Висину основице одређује, својом Одлуком Влада Републике Српске, а иста је у
извјештајном периоду за права утврђена Законом о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС износила 558,74 КМ, а
основица за права утврђена по Закону о заштити цивилних жртава рата, износила је
419,05 КМ.
Основица за обрачун мјесечног борачког додатка за 2016. годину износила је 1,60 КМ,
а за годишњи борачки додатак 3,40 КМ.
Сва претходно наведена права, а која си уводно цитирана законима, финасирају се из
Буџета Републике Српске.
Допунски облик заштите за војне инвалиде од I до IV категорије
Општинском одлуком, по истој наведена лица имају право на:

прописан је

-једнократну новчану помоћ у износу до 150,00 КМ, а у изузетним случајевима до
300,00 КМ (ако болује од тешких обољења: карцином, тешка стања након прживљеног
можданог или срчаног удара, ако постоји потреба за сталне љекарске контроле или
интервенције, ако због посљедица ране или повреде задобијене у рату имају потребу
за кориштењем помагала због насталог оштећења органа вида или слуха).
-накнаду трошкова превоза за потребе лијечења у висини цијене превоза у јавном
саобраћају;
-накнаду трошкова сахране за случај смрти ратног војног инвалида у износу од 300,00
КМ,
- накнаду трошкова превоза дјетета ратног војног инвалида у школу за вријеме
редовног школовања у основној и средњој школи у пуном износу цијене мјесечне
карте;
- бесплатан боравак дјеце у обданишту;
- накнада трошкова матурске екскурзије основне и средње школе за дјецу РВИ од I до
IV категорије и дјецу умрлих ратних војних инвалида од I до IV категорије
- помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања ратних војних инвалида кроз додјелу
једнократне новчане помоћи у прописаном износу или додјелом грађевинског
материјала у износу до 3.000,00 КМ
Породице погинулих бораца, по истој Одлуци, остварују право на:
- накнаду трошкова превоза за потребе лијечења у висини цијене превоза у јавном
саобраћају;
- накнаду трошкова сахране за случај смрти ужег члана породице погинулог – умрлог несталог борца у износу од 300,00 КМ
- накнаду трошкова превоза дјеце у школу за вријеме редовног школовања у основној и
средњој школи у пуном износу цијене мјесечне карте;
- накнада трошкова матурске екскурзије за дјецу у завршној години основне и средње
школе;
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-помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања кроз додјелу једнократне новчане
помоћи у прописаном износу или додјелу грађевинског материјала у износу до 3.000,00
КМ и
- једнократну новчану помоћ у сврху лијечења у износу до 150,00 КМ, а изузетним
случајевима до 300,00 КМ у току једне календарске године (ако болује од тешких
болести: карцином, теже посљедице од можданог или срчаног удара, ако постоји
потреба за сталне љекарске контроле или интервенције).
Допунски облик заштите демобилисаних бораца прописан је Одлуком
о
измјенама и допунама Одлуке о проширеном обиму права породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида са подручја општине Шамац
Према истој демобилисани борци који болују од карцинома и других тешких обољења
имају право на:
- једнократну новчану помоћ за лијечење у износу до 150,00 КМ у току једне
календарске године, односно износу до 300,00 КМ у изузетним случајевима,
- накнаду трошкова превоза за потребе лијечења.
Трошкови пo утврђеним правима по
Општине Шамац.

општинској Одлуци, падају на терет Буџета

У 2016. години по Општинској одлуци о проширеном обму права ППБ и РВИ од I до IV
категорије за прописане видови помоћи у Буџету Општине Шамац, планирано је
48.000,00 KM, a за демоблисане борце ВРС 10.000,00 КМ, а извршено 56.128,46
KM и то за:
- ППБ по наведеним ставкама ........................................... 41.024,00 КМ
- РВИ по наведеним ставкама ............................................ 11.856,46 КМ
-демобилисани борци ВРС.................................................. 3.248,00 КМ,
По претходним ставкама, ca 31.12.2016.године, остало је неисплаћено 8.289,56 КМ.
У 2016. години, ова служба је у предвиђеним законским роковима, вршила
усклађивање рјешења са важећим законским прописима (утврђивање припадајућих
права и утврђивање престанка раније остварених права по службеној дужности).
У 2016. години упућено је 4 лица из категорије породица погинулих бораца и 4 лица из
реда РВИ на бањско лијечење у Теслић, по Плану и Програму бањске рехабилитације,
на терет Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Бања Лука, за које је
трошкове одласка и повратка финансирала Општина Шамац.
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У извјештајном периоду Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Бања Лука,
додијелило је 1 (један преостали стан-гарсоњеру породици погинулог борца) од укупно
6 (шест) станова у новосаграђеној стамбеној згради у улици Немањића, намијењних за
трајно рјешавање стамбеног питања ППБ са коначне допунске ранг листе. Иградњу
зграде финансирало је Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Бања Лука,
а парцелу, инфраструктуру и потребну документацију обезбиједила је Општина
Шамац.

ЗАКЉУЧАК
Узимајући у обзир свеобухватну ситуацију, као и посебност категорија које потпадају
под ове законске оквире, Одјељење за општу управу, успјело је да одговори свим
задацима и да благовремено омогући странкама остваривање њихових права.
Дуговања по издатим Рјешењима, која су донесена на основу Општинске Одлуке, а
која нису исплаћена у 2016. години, исплаћују се у 2017.години.
Задатак је да се у наредном периоду настави позитиван принцип рада, и да се по
могућности донесу одређене измјене општинских аката који регулишу питања ових
категорија, а све у циљу побољшања њиховог статуса.

ОБРАЂИВАЧ:

ПРЕДЛАГАЧ:

Одјељење за Општу Управу
Начелник одјељења

Начелник Општине

__________________________
Лепа Тривић, дипл. правник

Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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