РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОЛАЦ

Одлука објављена на огласној
табли 12.04.2019. године
Рок објаве 15 дана

Број: 01-562-89
Соколац, 10. април 2019. године
На основу тачке 10. Закључка Народне скупштине Републике Српске («Сл. гласник
Републике Српске», број: 45/04), члана 39.став 2. тачка 2.. и члана 82.став 2. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник Републике Српске», број:97/16) и члана 36 став 2.
тачка 2. Статута општине Соколац («Сл. новине града Источно Сарајево», број: 17/17
и 33/17), Скупштина општине Соколац, на 20. редовној сједници одржаној 10. априла
2019. године, доноси
О Д Л У К У
о допунским правима породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и
демобилисаних бораца
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови, начин и поступак за утврђивање и
остваривање допунских права бораца, ратних војних инвалида (у даљем тексту: РВИ) и
породица погинулих бораца, начин обезбјеђења новчаних средстава и друга питања од
значаја за остваривање права прописаних овом одлуком.
Члан 2.
Корисници права по овој одлуци су лица из категорије породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида од прве до четврте категорије и демобилисани борци
прве и друге категорије.
Изузетно од става 1. Овог члана, корисници права по овој одлуци за допунска
права која се утврде одлуком могу бити ратни војни инвалиди од прве до десете
категорије и демобилисани борци од прве до седме категорије.
Члан 3.
Права утврђена овом одлуком могу остварити лица из члана 2. ове одлуке, ако:
- имају пребивалиште на подручју општине,
- су незапослена или су у стању социјалне потребе тј. да им укупна мјесечна
примања по члану породичног домаћинства не прелазе 260,00 КМ, с тим да се за
трошкове сахране породице погинулог бораца у обзир не узима наведени новчани
лимит.
II- ДОПУНСКА ПРАВА
Члан 4.
Овом одлуком утврђују се следећа допунска права за категорије лица из члана 2.
Одлуке:
1. Надокнада трошкова сахране,
2. Учешће у надокнади за трошкове лијечења и куповину лијекова,
3. Суфинансирање трошкова екскурзије дјеце ратних војних инвалида у износу
од 50% од укупних трошкова и

4. Учешће у надокнади трошкова превоза за дјецу ратних војних инвалида од
прве до четврте категоријеи дјецу демобилисаних бораца прве и друге
категорије.
1. НАДОКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ
Члан 5.
За случај смрти члана породице погинулог борца – корисника породичне
инвалиднине, РВИ од прве до десете категорије и демобилисаног борца од прве до
седме категорије, лице које је обавило сахрану има право на надокнаду трошкова
сахране.
Изузетно од става 1. Oвог члана, борци прве и друге категорије имају право
надокнаде трошкова сахране и за чланове ужег домаћинства ако живе у економској
заједници (отац, мајка, супруга, дјеца...) иза лица која су им у ближем сродству, а та
лица су живјела сама.
За случај смрти лица из става 1. и 2. Овог члана трошкови сахране износе:
-за случајсмртинаподручјуопштинетрошковисахраненадокнађујусе у износуод
350,00 КМ,
-за случајсмртиванпростораопштинетрошковисахраненадокнађујусе у износуод
500,00 КМ,
-за
случајсмртивантериторије
РС
и
ФедерацијеБиХтрошковисахраненадокнађујусе у износуод 650,00 КМ.

2. УЧЕШЋЕ У НАДОКНАДИ ТРОШКОВА ЛИЈЕЧЕЊА И КУПОВИНЕ
ЛИЈЕКОВА
Члан 6.
Члановипородицепогинулогборца,
РВИ
одпрведодесетекатегорије
и
демобилисаниборциодпрведоседмекатегоријеимајуправонадокнадетрошковалијечења и
куповинулијекова
у максималном износу од 250 КМ на годишњем нивоу.
Изузетноодстава
1.овогчланаборципрве
и
другекатегоријеимајуправонанадокнадутрошковалијечења и куповинулијекова и за
ужечлановепородичногдомаћинстваакоживе у економскојзаједници (отац, мајка,
супруга, дјеца...).
3. СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЕКСКУРЗИЈЕ ДЈЕЦЕ РАТНИХ ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА У ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНИХ ТРОШКОВА
Члан 7.
Дјеца
РВИ
одпрведодесетекатегоријеимајуправонанадокнадутрошковаекскурзије у основним и
средњим школама у износу од 50% од укупних трошкова.
4. УЧЕШЋЕ У НАДОКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДЈЕЦУ РАТНИХ
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД ПРВЕ ДО ЧЕТВРТЕ КАТЕГОРИЈЕ И ДЈЕЦУ
ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА ПРВЕ И ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ

Члан 8.
Дјеца РВИодпрведочетвртекатегорије и дјецадемобилисаногборцапрве и
другекатегорије
за
вријемередовногшколовања
усредњимшколамаимајуправонанадокнадутрошковапревозаодмјестапребивалиштадош
коле.
Максималан износ средстава који се може одобрити у сврху надокнаде из става
1. овог члана је 250 КМ у току једне школске године.
III- КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА
Члан9.
Поступак
за
доношењерјешењао
правимаутврђенимовомодлукомспроводисенаосновуписменогзахтјеваузкојисеприлаже:
1.рјешење надлежногоргана о признатомстатусу,
2.изјава о заједничкомдомаћинству (кућналиста),
3.налаз
и
мишљењенадлежнездравственеустанове
о
основаностилијечењакојинеможебитистаријиод
6
мјесеци
у
односунадатумподношењазахтјевасаосталоммедицинскомдокументацијом,(
за
трошкове лијечења)
4 доказ о висинипотребнихсредстава: рачун, предрачуни и слично,( за трошкове
лијечења)
5.потврда
бироа
за
запошљавање
за
сверадноспособне,
а
незапосленечлановепородичногдомаћинства,
6. доказ о пребивалишту (CIPS – ова потврда о пребивалишту),
7.доказ о мјесечнимпримањима за свезапосленечлановепородичногдомаћинства,
8. извод из матичне књиге умрлих, рачун/ предрачун о трошковима сахране
лица и увјерење општинског органа о трошковима сахране ( за право надокнаде
трошкови сахране)
9. за трошкове превоза, доказ о похађању редовне наставе ученика и доказ о
висини цијене мјесечног превоза и
10. копија текућег рачуна подносиоца захтјева.
Члан 10.
О правимапоовојодлуцирјешаваОдјељење за општу управу општинскеуправе
Соколац (у даљемтексту:првостепениорган).
Члан 11.
Против Рјешења првостепеног органа може се у року од 15 дана од дана пријема
Рјешења изјавити жалба Начелнику општине.
Одлуканачелникаопштинепожалбијеконачна.
Члан 12.
Правапоовојодлуциприпадајустранци
за
периодутврђенрјешењем.
а
одобренасредстваћесеисплаћивати у користрачунакорисникаправа.
Правапоовојодлуцимогусеоствариватидокпостојеусловипрописаниовомодлуком.

Члан 13.
Правастеченапоовојодлуцинемогусепренијетинадруголице.
Корисникправапоовојодлуцидужанјенадлежноморганупријавитисвакупромјенук
ојајеодутицајанаостваривање
и
престанакправа,
у
рокуод
15
данаоддананастанкапромјене.
Члан14.
У поступку за остваривањеправапоовојодлуципримјењујусеодредбеЗакона о
општемуправномпоступку РС.
Члан 15.
Трошковепоступка
остваривањеправапоовојодлуцисносиорганкојиводипоступак.

за

Члан16.
Одјељење
за
општу
водијединственуевиденцијукорисникаправаизовеодлуке.

управу

IV- ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА И НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ
Члан17.
Средствапотребна
за
остваривање
и
коришћењеправапрописаниховомодлукомобезбјеђујусе у Буџетуопштине Соколац.
Средстваодобренарјешењемпоокончањууправногпоступкауплаћиваћесенатекући
рачункорисникаправа, најдуже у року од дванаест мјесеци од дана коначности Рјешења.
УколикосеБуџетомопштиненемогуобезбједитиновчанасредствапотребна
за
извршењеодлуке,Скупштинаопштинећесвојимзакључкомутврдитиприоритете
и
нивоостваривањаправаутврђеновомодлуком.
Члан18.
НадзорнадпровођењемодлукевршиНачелникопштине.
Начелник општинеће у рокуод 15
данаодданаступањанаснагуовеодлукеформиратиКомисију за провођење одлуке о
допунским правима породица погинулих бораца , ратних војних инвалида и
демобилисаних бораца и утврдитињененадлежности.
Комисијаимапредсједника и 6чланова и чинеје:
а) начелник Одјељења за привреду и финансије,

б) начелник Одјељења за општу управу,
в) представникорганаизнадлежностипословаборачко-инвалидскезаштите,
г)трипредставникаопштинскеБорачкеорганизације
(изредапородицапогинулихбораца, ратнихвојнихинвалида и демобилисанихбораца )
д) представникОрганизацијепородицазаробљених и погинулихбораца и
несталихцивила Соколац.
Члан19.
СтупањемнаснагуовеОдлукепрестаједаважиОдлука о допунскимправимабораца,
ратнихвојнихинвалидаи
породицапогинулихбораца
(„Сл.
новинеГрадаИсточноСарајево“, број: 5/13 и 8/14).
Члан 20.
Оваодлукаступанаснагуосмогданаодданаобјављивања
„СлужбенимновинамаградаИсточноСарајево“.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Министарству финансија РС,
2. Одјељењу за привреду и финансије,
СОКОЛАЦ
3. Одсјеку за финансије,
4. Службеним новинама,
управе
5. На огласну таблу,
6. Скупштини,
7. Архиви.

у

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Бојана Марковић,дипл.менаџер јавне

