
 
 

На основу члана 152. Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича, („Службени гласник општине Модрича“, број 5/10), Комисија за 
прописе Скупштине општине Модрича, на сједници одржаној 25.03.2011. 
године, утврдила је Пречишћен текст Одлуке о допумским правима бораца, 
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 3/05, 4/06 и 8 /10), у којем је означен дан ступања 
на снагу наведене одлуке и све измјене и допуне. 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
о допунским правима бораца,  породица погинулих бораца 

и ратних војних инвалида 
 

-  Пречишћен  текст - 
 
 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком утврђују се услови, основи, органи и поступак за 
остваривање допунских права бораца,  породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида и друга питања од значаја за остваривање права 
прописаних овом одлуком. 
 

Члан 2. 
 
 Корисници права по овој одлуци су породице погинулих бораца и 
ратни војни инвалиди од прве до четврте категорије, којима је 
правоснажним рјешењем надлежних органа признат статус и право по  
важећем закону и борци прве категорије. 
 Под породичним домаћинством сматрају се лица која заједно живе у 
економској заједници. 
 
 

Члан 3. 
 
 Права утврђена овом одлуком могу остварити корисници права из 
члана 2. ове одлуке, уколико: 
 



1. Имају пребивалиште на подручју општине Модрича, 
2. Да су незапослени, 
3. Да то право не користе по другом основу. 

 
 
II  - ДОПУНСКА ПРАВА 
 

Члан 4. 
 
 Допунска права породица погинулих бораца, и ратних војних 
инвалида од  I - IV категорије су: 

1. Накнада станарине подстанарима, 
2. Накнада за издавање одобрења за грађење, 
3. Стамбено збрињавање, 
4. Накнада за прикључење електричне енергије, 
5. Накнада за прикључење на водоводну мрежу, 
6. Накнада за трошкове сахране, 
7. Једнократна помоћ у случају болничког и бањског лијечења, 

лијечења тежих обољења и ванредних ситуација, 
8. Накнада превоза за ученике, 
9. Накнада за матурске екскурзије дјеци погинулих бораца, 
10. Накнада за уџбенике студентима и ученицима основних и средњих    

школа. 
 
 
НАКНАДА СТАНАРИНЕ ПОДСТАНАРИМА 
 

Члан 5. 
 
 Члановима породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од 
I-IV категорије, који немају ријешено стамбено питање, станују као 
подстанари и из домаћинства нико није запослен, припада мјесечна 
накнада станарине према броју чланова домаћинства: 
  

- један члан .......................................... 75,00 КМ 
- два члана ........................................... 120,00 КМ 
- три и више чланова ........................... 150,00 КМ 

 
 

Члан 6. 
 
 Накнаду станарине не могу остварити они чланови породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида од I-IV категорије, који су 
продали или замјенили имовину, који имају право на алтернативни смјештај 
и домаћинства са запосленим чланом. 



 
                                                    Члан 7. 

 
 Захтјев за остваривање накнаде станарине подноси се Одјељењу за 
општу управу са прилозима (уговор о подстанарству, докази од Заједнице 
за запошљавање и докази о пријератној имовини). 
 
 Рјешење о праву на накнаду станарине доноси се након проведеног 
поступка, а о извршењу истог надлежно је Одјељење за финансије. 
 
 
 
НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАЂЕЊЕ 
 

Члан 8. 
 

 Породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди од I-IV категорије 
се могу ослободити плаћања дијела накнаде за издавање одобрења за 
грађење код изградње индивидуалних стамбених објеката, из надлежности 
општинских органа. 
 
 
 
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 
 

Члан 9. 
 
 За стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида, од I-IV категорије може се додијелити новчана помоћ или 
грађевински пакет. 
 Укупна вриједност додијељена једној породици за стамбено 
збрињавање не може бити већа од 5.000,00 КМ, за породице из прве, друге 
и треће стамбене приоритетне групе, а за остале породице не може бити 
већа од 3.000,00 КМ. 
 Изузетно, у најтежим стамбеним ситуацијама ратним војним 
инвалидима пете категорије може се додијелити помоћ из претходних 
ставова. 
 Посебним пројектима, на приједлог борачке организације, начелник 
може одобрити новчана средства за стамбено збрињавање бораца I 
категорије и РВИ од VI до X категорије инвалидности, највише до износа 
2.000,00 КМ. 
 Висина накнаде за које је странка ослобођена из  члана 8. 
представља дио износа предвиђеног у ставу 1. и 2. овог члана. 
 Право из овог члана не могу остварити породице са два и више 
запослених. 



 Додјела новчане помоћи и грађевинског пакета врши се на основу 
конкурса и поднијетог захтјева. Уз захтјев се прилажу докази о поврату 
имовине, докази о власништву објекта који се гради и доказ о социјалној 
ситуацији, а у поступку се утврђује број чланова домаћинства и број 
запослених чланова. 

Конкурс за додјелу расписује Начелник општине, а проводи Стамбена 
комисија. 

Члан 10. 
 
 Стамбена комисија за борачко-инвалидску заштиту општине 
Модрича,  врши увид на лицу мјеста за сваког подносиоца захтјева. 
 О извршеном увиду саставиће се записник у који се уносе сви битни 
подаци о стамбеној ситуацији, и остали подаци битни за рјешавање 
стамбеног збрињавања. 
 

Члан 11. 
 

 Рјешење о додјели новчане помоћи или грађевинског пакета донијеће 
се у складу са утврђеним чињеничним стањем и одредбама ове одлуке. 

Додијељена средства су бесповратна, а исплату ће извршити 
Одјељење за финансије. 
 
НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И 
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 
 

Члан 12. 
 
 Породицама погинулих бораца и ратним војним инвалидима од I-IV 
категорије, може се додијелити новчана помоћ или извршити плаћање 
дијела трошкова за: 

- прикључење електричне енергије, до 400,00 КМ, 
- прикључење на водоводну мрежу, до 400,00 КМ. 
 
Изузетно, када је у питању уселење у стамбени објекат, права из  

претходног става могу остварити борци I категорије  и  РВИ од V до X 
категорије, који су лошијег имовног стања. 
 

Право из претходног става немају домаћинства са 2 и више 
запослених чланова. 
 

Члан 13. 
 

 За остваривање права из претходног члана потребно је поднијети 
захтјев у писаној форми и приложити све доказе неопходне за одлучивање 
о захтјеву, (предрачун трошкова или рачун, доказ о власништву 
некретнине).  



 
НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ 
 

Члан 14. 
 
 За случај смрти борца прве категорије, ратног војног инвалида од I-X 
категорије, родитеља са два или више погинулих бораца и родитеља 
погинулих бораца који више немају дјеце, супруге погинулог борца без дјеце  
и са једним или више дјеце корисника права као и дјеца корисници права, а 
изузетно и породице погинулих бораца који имају пунољетну дјецу, лице 
које је сахрану обавило има право на накнаду трошкова сахране у износу до 
300,00 КМ. 

Лице које је извршило ексумацију и пренос посмртних остатака 
погинулог борца, на основу рачуна овлаштеног предузећа има право на 
накнаду трошкова у износу од 500,00 КМ. 
 
ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ 
 

Члан 15. 
 

 Незапосленом борцу прве категорије, ратном војном инвалиду од 
прве до четврте категорије, родитељу са два или више погинулих бораца и 
родитељу погинулог борца који више немају дјеце, супрузи погинулог борца 
без дјеце и са једним или више дјеце  корисника права, као и дјеци без 
родитеља корисницима права, а изузетно и породицама погинулих бораца 
који имају пунољетну дјецу, може се додијелити једнократна помоћ у износу 
до 200,00 КМ у току једне календарске године, за случај: 
 

- болничког и бањског лијечења, 
- ванредних ситуација проузрокованих елементарним и другим 

непогодама, 
- лијечења тежих обољења. 
 
За случај болничког лијечења ван Републике Српске и Босне и  

Херцеговине може се одобрити помоћ у износу до 300,00 КМ. 
 

Комисија, коју именује начелник Одјељења за општу управу, 
разматра захтјеве и даје приједлог начелнику  о чему се доноси рјешење. 

 
НАКНАДА ПРЕВОЗА ЗА УЧЕНИКЕ 
 

Члан 16. 
 
 Дјеца погинулог борца и ратног војног инвалида од прве до четврте 
категорије, док су ученици основних и средњих школа, имају право на 



накнаду трошкова возне и аутобусне ђачке карте од мјеста становања до 
школе и назад, уз подношење доказа о школовању. 
 
 
НАКНАДА ЗА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

Члан 17. 
 
 Дјеца погинулих бораца имају право на накнаду трошкова матурске 
екскурзије у основној и средњој школи, након завршеног деветог, односа 
трећег или четвртог разреда. 
 
 Дјеца погинулих бораца, за вријеме студија имају право на накнаду 
трошкова апсолвентске екскурзије у износу до 400,00 КМ. 
          
                                                
НАКНАДА ЗА УЏБЕНИКЕ  
 
                                                         Члан 18. 
 
 Дјеци погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте 
категорије инвалидности, за вријеме основног и средњег образовања, 
припада накнада за набавку уџбеника у једној школској години у износу од 
100,00 КМ. 
 Дјеци погинулих бораца за вријеме студија може се одобрити накнада 
трошкова за набавку уџбеника у једној години у износу до 200,00 КМ. 
 
III – ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  
       И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 19. 
 
 Поступак за доношење рјешења о правима утврђеним овом одлуком 
спроводи се на основу поднесеног захтјева у писаној форми. 
 Странка је дужна да уз захтјев приложи све расположиве доказе 
којим свој захтјев чини основаним. 
 О правима по овој одлуци рјешава општински орган управе надлежан 
за послове борачко-инвалидске заштите. 
 

Члан 20. 
 
 Против рјешења донијетог у поступку пред првостепеним органом 
може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема рјешења. 
 Жалба се подноси начелнику општине Модрича. 



 
Члан 21. 

 
 Средства потребна за остваривање и коришћење права прописаних 
овом одлуком обезбјеђују се у буџету општине Модрича. 
 Одјељење за општу управу, у року од 90 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке, извршиће ревизију остварених права и иста ускладити са 
овом одлуком. 
 
 
IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Правилник о 
рјешавању права војних инвалида и породица погинулих бораца у општини 
Модрича, број:02-56-49/04 од 23.07.2004. године. 
 
  

 
Члан 23. 

 
Ова одлука ступила је на снагу 21. маја 2005. године, односно 04. јула 

2006. године,  и 14. децембра 2010. године. 
 
 
 
 
Број: 07/2-022-45 /11                                                       Предсједник 
Датум, 25.03 2011. године                                      Комисије за прописе 
                                                                        
                                                                                  Зоран Танасић, с.р. 
 
 
 
 
 


