
На основу члана 72. Став 3. Закона о локалној самоуправи  („Сл.гласник РС“ , бр: 101/04, 42/05 и 

118/08) и члана 51. И 54. Статута општине Србац („Службени гласник општине Србац, бр: 4/05), 

Начелник општине Србац доноси: 

П Р А В И Л Н И К 

О условима и поступку одобравања средстава помоћи 
у области борачко-инвалидске заштите 

и заштите цивилних жртава рата 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником прописују се услови и поступак одобравања  средстава помоћи у области 
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата из средстава предвиђених Одлуком 
о извршењу буџета општине Србац. 
 

Члан 2. 
 
Средства из члана 1. oвог Правилника могу се одобрити за: 
   -једнократну новчану помоћ ( искључиво за болничко лијечење и куповину лијекова  ван    
    одобрене листе ), 
  -накнаду дијела трошкова сахране,  
  -помоћ у обиљежавању значајних датума, годишњица, помена и јубилеја, 
  -помоћ при куповини књига за основно и средњешколско образовање дјеце бораца прве и друге 
    категорије, РВИ од 1. до 4. категорије и дјеце погинулих бораца, 
  -помоћ у стамбеном збрињавању оних борачких категорија које нису обухваћене програмом  
    Владе Републике Српске и 
   -помоћ у исхрани ученика борачких категорија. 
 

Члан 3. 
 
Борцима, ратним војним инвалидима, члановима породица погинулих бораца и цивилним 
жртвама рата који се налазе у тешкој материјалној ситуацији може се одобрити једнократна 
новчана помоћ. 
Помоћ из става 1. овог члана износи до 200,00 КМ, а изузетно, у најтежим и оправданим 
ситуацијама помоћ се може одобрити до 500,00 КМ. 
Помоћ из става 1. овог члана подносилац захтјева може користити  само једном у току 
календарске године. 
 

Члан 4. 
Код утврђивања основаности захтјева за једнократном новчаном помоћи цијениће се посебно: 
    -статус подносиоца захтјева, 
   -укупна примања домаћинства по свим основама, 
   -број чланова домаћинства неспособних за привређивање, 
   -здравствена ситуација и старосна доб подносиоца захтјева, 
   -број дјеце на школовању, 
   -коришћење помоћи по истом основу код других организација или удружења. 



Члан 5. 
 
Средства из члана 1. овог Правилника неће се одобравати лицима чија су укупна примања у 
домаћинству већа од просјечног нето личног доходка у Републици Српској за претходну годину, 
изузев када су у питању смртни случајеви и тешке болести. 
 

Члан 6. 
 
Надокнада дијела трошкова сахране може се одобрити у случају смрти борца прве и друге 
категорије, члана уже породице или родитеља погинулог борца, смрти ратног војног инвалида , 
сахране идентификованог несталог борца, сахране идентификоване нестале цивилне жртве рата и 
преношење посмртних  остатака  погинулог борца на подручје општине Србац. 
Изузетно на образложен приједлог Борачке организације општине Србац надокнада из става 1. 
овог члана може се одобрити у случају смрти борца осталих категорија, уколико нема чланова 
породице који би сносили трошкове сахране. 
Надокнада дијела трошкова сахране износи 300,00 КМ, а исплаћује се лицу (члану уже породице и 
др.) које је сносило трошкове сахране или погребном предузећу. 
 

Члан 7. 
 
Средства за обиљежавање значајних датума ( дан формирања 1.србачке лпбр., дан страдања на 
Озренско-Возућком ратишту, обиљежавање парастоса по Мјесним Борачким организацијама 
,обиљежавање дана несталих и др.) одобравају се субјектима који су носиоци активности ( 
Борачкој организацији општине, Општинској организацији породица погинулих и несталих 
бораца). 
Средства из става 1. овог члана за организовање парастоса по Мјесним Борачким организацијама, 
могу се одобрити у максималном износу до 400,00 КМ на приједлог Борачке организације 
општине Србац. 
 

Члан 8. 
 
Средства из члана 2. алинеја 5. могу се одобрити једнократно без могућности поновног 
одобравања у висини до 5.000,00 КМ. 
 

Члан 9. 
 
Средства из члана 2. алинеја 4. и 6. ће се исплаћивати  добављачима на основу формираних 
спискова. 
 
 

Члан 10. 
 
Захтјев  за одобравање средставаиз члана 2. овог Правилника подноси се преко Одјељења за 
општу управу Комисији за додјеле једнократне новчане помоћи коју именује Наченик општине од 
представника Борачке организације општине, удружења РВИ, Организације породица погинулих и 
несталих бораца и представника Скупштине општине Србац.                                                              
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу , исти мора бити образложен и уз њега приложена 
документација ( кућна листа, потврде о укупним мјесечним примањима у домаћинству, потврда о 



смрти, упутница за болничко лијечење, рачун од куповине лијекова ван одобрене листе, 
мишљење организације чији је члан) која захтјев чини основаним. 
 
Секретар Комисије обрађује све захтјеве и припрема исте за сједницу комисије. 
 
Секретар Комисије је дужан у писменој форми обавијестити организације које окупљају борачке 
категорије о поднесеним захтјевима како би организације могле разматрати исте и сугерисати 
члановима Комисије какве ставове да заузму  на сједници Комисије. 
 

Члан 11. 
 
Закључак о одобравању средстава доноси Начелник општине , на приједлог Комисије уз 
претходно потписану сагласност представника организација које окупљају борачке категорије. 
 
Поднесене захтјеве Комисија разматра по потреби, а најмање једном у три мјесеца. 
 
У оправданим и хитним случајевима ( болничко лијечење, куповина лијекова ван одобрене листе 
и надокнада дијела трошкова сахране ), Начелник општине може одобрити једнократну новчану 
помоћ без приједлога Комисије, с тим што о донешеном закључку обавезно треба да се упозна 
Комисија на следећој сједници за што је одговоран секретар Комисије. 
 

Члан 12. 
 
Закључак о одобравању средстава је коначан и доноси се у писменој форми. Примјерак закључка 
се доставља подносиоцу захтјева, Одјељењу за финансије на извршење и организацијама које 
окупљају борачке категорије. 
 

Члан 13. 
 
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и поступку 
одобравања средстава помоћи у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава 
рата број: 02-022-51/13 од 31.01.2013. године. 
 

Члан 14. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 
Србац. 
 
 
Број: 
Датум: 
 
                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ 
 
                                                                                                                              Драго Ћирић       


