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На основу члана 28. Статута Општине Козарска Дубица, (“Службени гласник 

Општине Козарска Дубица”, број: 5/2006) и Одлуке о извршењу буџета, (“Службени 

гласник Општине Козарска Дубица”, број: 10/06), Скупштина општине Козарска Дубица 

на 23. сједници, одржаној дана 29.03.2007 године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, РАТНИХ 

ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД ПРВЕ ДО ЧЕТВРТЕ КАТЕГОРИЈЕ И НОСИЛАЦА 

ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941. 

 

 

I -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  1. 

 

Овом Одлуком уређују се услови, начин и поступак за утврђивање и остваривање 

допунских права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске и носилаца Партизанске споменице 1941., начин 

обезбјеђења новчаних средстава и друга питања од значаја за остваривање права 

прописаних овом Oдлуком.  

 

Члан  2. 

 

Корисници права по овој Oдлуци су чланови породице погинулог бораца – 

корисници права на породичну инвалиднину, ратни војни инвалиди од прве до четврте 

категорије  и носиоци Партизанске споменице 1941., којим је правоснажним рјешењем 

надлежног органа признат статус и право по Закону о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 

 

Члан  3. 

 

Права утврђена овом Одлуком могу остварити лица из члана 2. oве Одлуке, само 

уколико:  

 

1. Имају пребивалиште на подручју општине, 

2. Да су незапослени, односно да укупна мјесечна примања чланова         

    породичног домаћинства нису виша од просјечне  нето плате              

    запослених у Републици Српској у претходној години, према  

    саопштењу Завода за статистику Републике Српске и  

3. Да то право не могу да користе по другом основу. 

 

Члан  4. 

 

Под породичним домаћинством сматра се круг лица (чланова породице) у смислу 

члана 13. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, која заједно живе у економској 

заједници. 
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II- ДОПУНСКА ПРАВА 

Члан  5. 

 

Допунска права породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и носилаца 

Партизанске споменице 1941. су: 

 

1. Накнада трошкова сахране, 

2. Накнада трошкова превоза ученицима средњих школа, 

3. Накнада трошкова за уџбенике и школски прибор (ученицима), 

4. Накнада трошкова за одлазак на једнодневне и дводневне излете (ученицима), 

5. Накнада трошкова за екскурзије ученицима и студентима, 

6. Накнада у трошковима куповине лијекова, 

7. Приоритет у додјели стипендија, 

8. Накнада трошкова за изградњу, доградњу и адаптацију стамбених објеката, 

9. Једнократна новчана помоћ, 

10. Обезбјеђење паркинг мјеста испред јавних органа и установа и право на 

бесплатно паркирање, 

11. Приоритет у запошљавању, 

12. Друга права у складу са одлуком начелника општине. 

 

1. Накнада трошкова сахране             

Члан  6. 

 

За случај смрти члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида од прве 

до четврте категорије и носиоца Партизанске споменице 1941., лице које је сахрану 

обавило има право на накнаду трошкова сахране. 

 

Под трошковима сахране сматрају се трошкови допремањља, опремања умрлог и 

директни трошкови укопа. 

Новчана средстава из става 1. и 2. овог члана одобриће се на основу испостављеног 

рачуна, а највише до  400,00 КМ. 

Средства предвиђена за допремање умрлог могу се одобрити до 50% од износа 

предвиђеног у ставу 3. 

 

2. Накнада трошкова превоза  

Члан  7. 

 

Дјеца погинулог борца и дјеца ратног војног инвалида од прве до четврте 

категорије, за вријеме школовања у средњим школама имају право на бесплатан превоз од 

мјеста пребивалишта до школе само на подручју Општине Козарска Дубица. 

 

3. Накнада трошкова за набавку уџбеника и школског прибора  

 

Члан  8. 

 

Дјеца погинулог борца и дјеца ратног војног инвалида од прве до четврте 

категорије имају право на накнаду трошкова набавке уџбеника и школског прибора за 

потребе редовног школовања у основним и средњим школама. 

Новчана средства одобриће се на основу испостављеног рачуна, а највише до 200,00 

КМ. 
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4. Накнада трошкова за одлазак на једнодневне и дводневне излете 

 

Члан  9. 

 

Дјеца погинулог борца, ученици основних и средњих школа имаjу право на накнаду 

трошкова за одлазак на једнодневне и дводневне излете.                                                                       

 

Новчана средства одобриће се у износу до 150,00 КМ и додјељују се једном у току 

школске  године.  

                                                                                                                                                                                               

5. Накнада трошкова за извођење екскурзија  

                                  

Члан  10. 

 

Дјеца погинулог борца – ученици основних и средњих школа, имају право на 

партиципацију дијела трошкова за извођење матуралних екскурзија. 

 

Дјеца погинулог борца – студенти виших школа и факултета имају право на 

партиципацију дијела трошкова за извођење апсолвентских екскурзија.  

 

Износ накнаде из става 1. и 2. одобриће се  у висини од 50 % од укупне цијене 

коштања екскурзије. 

 

6. Право на накнаду  трошкова куповине лијекова 

 

Члан  11. 

 

Чланови породице погинулог борца, ратни војни инвалиди од прве до четврте 

категорије и носиоци Партизанске споменице 1941. Имају право на накнаду трошкова 

куповине лијекова, који нису на позитивној листи Фонда ЗО Републике Српске и која нису 

помоћна љековита средства. 

 

7. Приоритет у додјели стипендија 

Члан  12. 

 

Дјеца погинулог борца и дјеца ратних војних инвалида од прве до четврте 

категорије имају приоритет приликом додјеле стипендија за школовање на факултетима у 

складу са Одлуком о стипендирању студената. 

 

8. Право на додјелу новчаних средстава за изградњу, доградњу и    

   адаптацију стамбених објеката 

 

Члан  13. 

 

Корисници права по овој одлуци, имају право на додјелу новчаних средстава за 

изградњу, доградњу и адаптацију стамбених објеката.  

                                                                                                          

Расподјелу средстава врши Комисија за борачко-инвалидску заштиту на основу 

jавног конкурса и Правилника о додјели новчаних средстава за доградњу и адаптацију 

стамбених објеката породицама погинулих бораца и ратних војних инвалида.                                                                                                                 
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Корисници права из члана 2. ове Одлуке могу поново конкурисата за додјелу 

новчаних средстава из става 1. овог члана по истеку рока од пет  година. 

 

9. Једнократна новчана помоћ 

 

Члан  14. 

 

Чланови породице погинулог борца, ратни војни инвалиди од прве до четврте 

категорије у случају када се нађу у стању социјалне потребе због претрпљене елементарне 

непогоде, пожара, поплаве, дужег лијечења у здравственој установи, имају право на 

једнократну новчану помоћ. 

 

Под истим условима ово право могу изузетно остварити и ратни војни инвалиди 

нижих категорија инвалидности уз претходно утврђено чињенично стање и стручно 

мишљење Центра за социјални рад. 

 

Носиоци Партизанске споменице 1941, једном у току године имају право на 

једнократну новчану помоћ у износу од 200,00 КМ. 

 

 

10. Обезбјеђење паркинг мјеста испред јавних органа и установа  и  

       право на бесплатно паркирање. 

 

Члан  15.  

 

Ратни војни инвалиди из члана 2. ове одлуке имају право на бесплатно паркирање 

на прописно означеном паркинг простору за инвалиде, испред јавних органа и установа. 

 

Приликом кориштења паркинг простора за инвалиде, војни инвалиди морају имати 

на аутомобилу истакнуту прописну ознаку. 

                                                                                                                                                         

11. Приоритет у запошљавању. 

 

Члан  16.  

 

Чланови породице погинулог борца приликом пријема нових радника имају под истим 

условима, приоритет у запошљавању у односу на остала лица, у складу са прописима који 

регулишу област рада и запошљавања. 

 

 

12.  Друга права у складу са одлуком начелника општине 

 

Члан  17. 

 

У изузетним случајевима одлуком начелника општине, лица из члана 2. ове одлуке 

могу да  остваре и друга права. 
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III  КОРИШТЕЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА 

 

Члан  18.  

  

Поступак за доношење рјешења о правима утврђеним овом одлуком спроводи се на 

основу поднесеног писменог захтјева. 

 

Странка је дужна да уз захтјев приложи доказе којим свој захтјев чини основаним. 

 

Члан  19.  

 

О правима по овој одлуци рјешава орган управе надлежан за послове опште управе 

и борачко-инвалидске заштите путем Комисије за борачко-инвалидску заштиту. 

                                                                                                              

Члан  20. 

 

Против рјешења донијетог у поступку пред првостепеним органом може се 

изјавити жалба начелнику општине. 

                                                                                                                       

Члан  21. 

 

Права по овој одлуци припадају странци за период утврђен рјешењем. 

 

Права по овој одлуци могу се остварити док постоје услови прописани овом 

одлуком. 

 

Члан  22. 

 

Права стечена по овој одлуци не могу се пренијети на друго лице. 

 

Корисник права по овој одлуци дужан је да надлежном органу пријави сваку 

промјену која је од утицаја на остваривање и престанак тих права, у року од 15 дана од 

дана настанка промјене. 

 

Члан  23. 

 

Примања по овој одлуци не могу бити предмет извршења. 

 

Члан  24. 

 

У поступку за остваривање права по овој одлуци примјењују се одредбе Закона о 

општем управном поступку. 

 

Члан  25. 

 

Рјешења којим је признато право на новчану накнаду по овој одлуци, извршава 

првостепени орган по службеној дужности. 
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Члан  26. 

 

Трошкове поступка за остваривање права по овој одлуци сноси орган који води 

поступак. 

                                                                     Члан  27. 

 

У поступку остваривања права по овој одлуци не плаћа се такса утврђена Одлуком 

о општинским административним таксама. 

        

Члан  28. 

 

Орган надлежан за борачко-инвалидску заштиту води јединствену евиденцију 

корисника права из ове одлуке. 

 

IV  НАКНАДА  ШТЕТЕ 

Члан  29.  

 

Лице коме је исплаћено новчано примање по овој одлуци на које није имало право, 

дужно је да врати примљени износ средстава. 

 

Потраживања из става 1. овог члана застарјева истеком рока одређеног законом 

којим се уређује застарјелост за односну врсту потраживања. 

 

О поврату средстава у смислу става 1. овог члана рјешавају органи из члана 19. и 

20. ове одлуке. 

 

 

V   ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА  

      ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШТЕЊЕ ПРАВА  

 

Члан  30. 

 

Средства потребна за остваривање и кориштење права прописаних овом одлуком 

обезбјеђују се у Буџету општине. 

 

Исплата примања предвиђених овом одлуком вршиће се на основу планираних 

средстава у Буџету за фискалну годину. 

 

Распоред и висину средстава по појединим правима из ове одлуке, утврђује 

начелник општине. 

                                                                                             

Уколико се у Буџету општине не могу обезбједити новчана средства потребна за 

извршење ове одлуке, начелник општине својом одлуком утврђује приоритете и ниво 

остваривања права утврђених овом одлуком.  

 

VI  ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА  ОДЛУКЕ 

 

Члан  31. 

 

Праћење и контролу спровођења ове Одлуке врши Начелник општине. 
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VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  32. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о допунским правима 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, ратних војних инвалида од 

прве до четврте категорије и носилаца Партизанске споменице из II свјетског рата 

(“Службени гласник Општине Козарска Дубица”, бр. 7/2005). 

 

Члан  33. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Козарска Дубица”. 

 

 

 

 

Број: 02-013-45/07.                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 29.03. 2007.г.                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                     Ранко Губић, дипл.правник    

 

 

        

  

 

       

 

                         


