РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу тачке 10. Закључка Народне скупштине Републике Српске (»Службени
гласник Републике Српске«, број: 45/04) и члана 35. Статута општине Станари
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 11.
сједници, одржаној 28.04.2016. године, доноси:

ОДЛУКУ
о допунским правима бораца, ратних војних инвалида
и породица погинулих бораца

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком, утврђују се допунска права бораца, ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (у даљем
тексту: Корисници права), услови, начин и поступак за остваривање допунских права,
начин обезбјеђења новчаних средстава и друга питања од значаја за остваривање права,
прописаних овом Одлуком.
Члан 2.
Корисницима права, по овој Одлуци, сматрају се: сви демобилисани борци, ратни
војни инвалиди, логораши, чланови породица погинулих бораца и умрлих војних
инвалида, којима је правоснажним рјешењем надлежног органа признат статус и право
по важећим законима.
Члан 3.
Под породичним домаћинством, сматрају се лица, чланови породице, у смислу
члана 13. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (»Службени гласник Републике
Српске«, број: 134/11).
Члан 4.
Права, утврђена овом Одлуком, могу остварити корисници права, из члана 2. ове
Одлуке, само уколико:
1. имају пребивалиште на подручју општине Станари,
2. су незапослени
3. то право не користе по другом основу.
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II ДОПУНСКА ПРАВА
Члан 5.
Допунска права бораца, ратних војних инвалида, логораша и породица погинулих
бораца
су:
1. једнократна новчана помоћ у случају болничког лијечења, куповине
лијекова и тешког материјалног стања,
2. накнада трошкова сахране,
3. новчана помоћ за стамбено збрињавање,
4. накнада за прикључење на електричну мрежу,
5. накнада за прикључење на водоводну мрежу,
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ БОЛНИЧКОГ
ЛИЈЕЧЕЊА, КУПОВИНЕ ЛИЈЕКОВА И ТЕШКОГ МАТЕРИЈАЛНОГ
СТАЊА
Члан 6.
Корисници права, из члана 2. ове Одлуке, имају право на једнократну новчану
помоћ за трошкове лијечења и набавку лијекова (који нису на Позитивној листи Фонда
здравственог осигурања РС), као и због изузетно тешког материјалног стања, у износу до
50,00 КМ мјесечно, односно највише 300,00 КМ годишње.
Изузетно, у оправданим случајевима, који се односе на лијечење малигних и
других тешких обољења, лицима, из претходног става, може се одобрити новчана помоћ
у висини до 1000,00 КМ, у току буџетске године, за набавку цитостатика и других
скупих лијекова (хемотерапија, радиотерапија и др.) те љекарске прегледе (магнетна
резонанца, ЦТ и др.).
НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ
Члан 7.
У случају смрти демобилисаног борца, ратног војног инвалида, без обзира на
категорију, логораша и чланова породице погинулог борца и умрлог ратног војног
инвалида, право на новчану помоћ, за трошкове сахране, остварује члан породице или
лице које је сахрану сносило, у износу до 350,00 КМ.
Код остваривања права, из става 1. овог члана, неће се примјењивати ограничење
из члана 4. тачка 2. ове Одлуке.
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НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
Члан 8.
Демобилисаним борцима, ратним војним инвалидима од прве до четврте
категорије, логорашима и породицама погинулих бораца (корисницима права на
породичну инвалиднину), који нису адекватно стамбено збринути, може се додијелити
новчана помоћ или грађевински пакет ради помоћи у њиховом стамбеном збрињавању.
Новчана помоћ или грађевински пакет може се додијелити у износу највише до
3.500,00 КМ за изградњу куће, куповину стана или куће, а за адаптацију већ изграђене
куће или стана, у износу до 2.000,00 КМ, у зависности од материјалне ситуације
корисника права.
Изузетно, у најтежим стамбеним ситуацијама ратних војних инвалида од пете до
десете категорије, а на приједлог борачке организације, начелник може одобрити
новчану помоћ у износу до 1.000,00 КМ.
Право, из овог члана, не могу остварити породице са два и више запослених.
НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ И ВОДОВОДНУ МРЕЖУ
Члан 9.
Породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима, од прве до четврте
категорије, демобилисаним борцима и логорашима, који су лошијег материјалог стања,
може се извршити плаћање дијела трошкова за:
-прикључење електричне енергије, до 300,00 КМ,
-прикључење на водоводну мрежу, до 300,00 КМ.

III ОРГАНИ, ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ
СРЕДСТАВА
Члан 10.
Додјелу једнократнe новчанe помоћи и накнада, предвиђених чланом 5. тачке 1. и
2. ове Одлуке, врши Комисија коју именује начелник општине. Комисија има
предсједника и два члана и чине је:
а) један представник општинског органа управе,
б) један представник Општинске борачке организације, на приједлог те
Организације и
в) један представник Општинске организације породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила, на приједлог те Организације
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Додјелу новчане помоћи и накнада, предвиђених тачкама 3, 4 и 5. члана 5. ове
Одлуке, врши Стамбена комисија, коју именује начелник општине, на основу јавног
конкурса, који расписује начелник општине. Комисија има предсједника и четири члана
и чине је:
а) два представника општинског органа управе,
б) два представника Општинске борачке организације, на приједлог те
Организације,
в) једног представника Општинске организације породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила, на приједлог те Организације.
Код одређивања услова за стамбено збрињавање, критеријума и мјерила у поступку
остваривања права, као и друга питања, која нису регулисана овом Одлуком или
конкурсом, примјењиваће се одредбе Уредбе о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број: 43/07, 35/08 и 18/11), односно
Уредбе која је на снази у вријеме расписивања конкурса.
Члан 11.
Поступак за остваривање допунских права, покреће се писменим захтјевом,
односно пријавом на конкурс, од стране корисника права. Захтјев, са свим потребним
прилозима се подноси Одјељењу за општу управу, заједничке управно-правне послове и
борачко-инвалидску заштиту општине Станари, уколико по питању стамбеног
збрињавања конкурсом није другачије одређено.
Члан 12.
Код остваривања права на једнократну новчану помоћ, у случају болничког
лијечења, куповине лијекова и изузетног материјалног стања, подносилац захтјева
прилаже: медицинску документацију, односно налаз и мишљење љекара специјалисте,
из које произилази потреба за одговарајућим терапијама и лијековима, односно доказе о
трошковима лијечења, као и доказе о приходима подносиоца захтјева и укупним
приходима чланова домаћинства и др.
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу, који сачињава саставни дио ове
Одлуке.
Код остваривања права на накнаду трошкова сахране, странка прилаже Извод из
матичне књиге умрлих, те друге доказе о трошковима сахране, односно есхумације и
преноса посмртних остатака. Захтјев за остваривање права може се поднијети најкасније
у року 6 мјесеци од смрти, односно сахране лица, из члана 7. ове Одлуке.
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који сачињава саставни дио ове
Одлуке.
Код остваривања права за помоћ у стамбеном збрињавању, уз Захтјев се, поред
прилога регулисаних чланом 4. ове Одлуке, достављају докази о: статусу члана породице
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погинулог борца, статусу ратног војног инвалида, статусу борца, логораша, стамбеној
ситуацији, дужини војног ангажовања у рату, броју чланова породичног домаћинства,
здравственом стању, социјалној ситуацији, статусу члана породице цивилне жртве рата,
да подносилац захтјева није наплатио материјалну штету, затим докази о власништву
објекта који се гради (извод из посједовног листа и грађевинска дозвола), уговор о
куповини и докази о адаптацији куће или стана и други докази који се утврде конкурсом.
Стамбена комисија провјерава доказе приложене уз Захтјев изласком на лице мјеста. О
извршеном увиду саставиће се записник у који се уносе сви битни подаци о стамбеној
ситуацији, и остали подаци битни за рјешавање стамбеног збрињавања.
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који сачињава саставни дио ове
Одлуке.
Код остваривања права за прикључење на електричну и водоводну мрежу
прилажу се докази: о стамбеној ситуацији, о власништву над објектом који се гради,
грађевинска или урбанистачка сагласност, предрачун трошкова или рачун, приходима
подносиоца захтјева и укупним приходима чланова домаћинства и др.
Захтјев се подноси на прописаним обрасцима који сачињавају саставни дио ове
Одлуке.
Комисија је у поступку остваривања права, из члана 5. ове Одлуке, дужна
утврдити да ли је подносилац захтјева корисник наведених права по другом основу.

Члан 13.
Комисија за утврђивање испуњености услова за додјелу једнократних новчаних
помоћи појединцима, регулисаних чланом 5. ове Одлуке, доноси приједлог (један
мјесечно), који потписује начелник општине, уколико је сагласан са истим. По
потписивању приједлога исти се објављује на огласну таблу општине (ради упознавања
и евентуалног подношења приговора начелнику општине, како би у поступку по
приговору поново преиспитао своју одлуку). По истеку рока осам дана, од дана
објављивања приједлога на огласну таблу, начелник општине доноси закључак којим се
одобрава исплата једнократне новчане помоћи. За реализацију закључка задужује се
Одјељење за финансије и буџет.
Приликом утврђивања приједлога расподјеле, Комисија се нарочито мора
придржавати плана утрошка средстава и приједлога расподјеле.
Члан 14.
О Захтјеву за остваривање допунских права одлучује начелник општине, на
основу поступка, спроведеног по конкурсу или по основу писменог захтјева, а у складу
са:
- Одлуком о извршењу буџета општине Станари за 2016. годину (»Службени
гласник општине Станари«, број: 9/15),
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- Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида Одбрамбено–отаџбинског рата Републике Српске (»Службени гласник
Републике Српске«, број: 43/07, 35/08 и 18/11).
Члан 15.
Евиденцију корисника права, по овој Одлуци, води надлежно Одјељење за питања
борачко-инвалидске заштите.
Члан 16.
Средства потребна за остваривање допунских права, утврђених овом Одлуком,
обезбјеђују се у буџету општине, а исплата новчаних средстава се врши на основу
планираних средстава за сваку фискалну годину. Уколико прилив средстава у буџету
општине буде мањи од планираног, начелник општине, својом Одлуком, утврђује
приоритете и висину остваривања допунских права.

IV НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 17.
Лице коме је исплаћено новчано примање, по овој Одлуци, а које је то право
злоупотријебило у ненамјенске сврхе, дужно је вратити примљени износ средстава, у
противном неће моћи остварити ниједно право из ове Одлуке, које му припада.
О поврату средстава, у смислу става 1. овог члана, рјешавају органи из члана 10.
ове Одлуке.
Члан 18.
За реализацију ове Одлуке, задужују се одјељења Општинске управе, у складу са
својим надлежностима.

V НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ
Члан 19.
Надзор над спровођењем ове Одлуке, врши Скупштина општине.
Одјељење за Општу управу, заједничке управно-правне послове и борачко инвалидску заштиту ће периодично информисати Скупштину општине Станари о
остваривању права, утврђених овом Одлуком.
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Комисије ће, по овој Одлуци, на полугодишњем и годишњем нивоу, начелнику
општине достављати извјештаје о извршеним задацима и налазима.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у »Службеном
гласнику општине Станари«.

Број: 01-022-81/16
Датум: 28.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
_____________________________
Остоја Стевановић
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