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НАЦРТ
На основу члана 36. i члана 87. Статута општине Градишка (“Службени гласник општине
Градишка” број 4/17), Скупштина општине Градишка на сједници одржаној _______.2018.
године донијела је

ПРОГРАМ
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних
жртава рата за 2019. годину
I

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Борачко инвалидска заштита, као и заштита цивилних жртава рата у свом основном облику
прописана је Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
Одбрамбено-отаџбинског рата, Законом о заштити цивилних жртава рата те одређеним
прописима који се односе на ову област. Циљ „Програма борачко инвалидске заштите и
заштите цивилних жртава рата“ (у даљем тексту: Програм), је да допринесе да одређени
допунски облици заштите који нису обухваћени овим прописима буду подржани средствима
из буџета уз одређивање носиоца и динамике њихове реализције.
Програм се суштински углавном реализује кроз различите видове помоћи припадницима
ових категорија, што му у већем дијелу даје социјални карактер, као и кроз подршку раду
удружења проистеклих из одбрамбених ратова. У доношење одлука о одобравању новчане
помоћи, кроз учешће у комисији, учествују и представници Борачке организације општине
Градишка и Општинске организације породица погинулих и несталих бораца Градишка,те
представници ОО Ратних војних инвалида и ОО Ветерани (у даљем тексту: удружења ).
Инвестициони дио се односи на помоћ у изградњи нових или адаптацији и одржавању
постојећих објеката за становање породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског
рата 1991-1995 године, као и стамбено угрожених ратних војних инвалида, бораца и
породица умрлих бораца. Такође је дио средстава предвиђен за одржавања постојећих
спомен обиљежја. Са друге стране, имајући у виду да је изграђен други дио Централног
спомен обиљежја, предвиђена су средства за завршетак израде монографије са подацима о
борцима погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату те њено штампање.
Буџетом општине Градишка, за борачко инвалидску заштиту и заштиту цивилних жртава
рата укупно је предвиђено 438.200 КМ, од тога за реализацију Програма, предвиђено је
298.200,00 КМ, а као подршка раду удружења предвиђено је 140.000,00 КМ , како слиједи :
 Помоћи корисницима и другим носиоцима
борачко инвалидске заштите.................................……..... 283.200,00 КМ
 Дознаке из буџета удружењима ..........................................140.000,00 КМ
 Израда монографије-Јунаци отаџбине..................................15.000,00 KM

II - ПОМОЋ КОРИСНИЦИМА И ДРУГИМ НОСИОЦИМА
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Буџет општине Градишка и за 2019-ту годину предвиђа средства за помоћ корисницима из
реда борачких категорија и другим носиоцима борачко-инвалидске заштите. Предвиђени
износ у висини од 283.200,00 КМ, користиће се на сљедећи начин:
1. Помоћ у рјешавању стамбених питања:
У 2019. години наставиће се са пружањем помоћи у рјешавању стамбених питања породица
погинулих бораца, ратних војних инвалида од I до IV категорије и породица умрлих ратних
војних инвалида које су приоритетне категорије. Право на овај вид помоћи имају лица која
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граде стамбени објекат или њихов објекат захтјева нужну адаптацију. Услов је да су то лица
са пребивалиштем на подручју општине Градишка и признатим статусом члана породице
погинулог борца, ратног војног инвалида, борца, породице умрлог ратног војног инвалида.
Право имају и породице умрлих бораца.
Предвиђена средства могу се користити за градњу или адаптацију властитих стамбених
објеката. Средства помоћи за категорије породица погинулих бораца и ратне војне инвалиде
од 1. до 4. категорије износе до 6.000,00 КМ за градњу, односно до 3.000,00 КМ за
адаптацију стамбеног објекта. У оправданим случајевима помоћ се може одобрити и у већем
износу од предвиђеног, ако је то потребно за коначно стамбено збрињавање корисника.
Код утврђивања приједлога за додијелу средстава помоћи, Комисија за рјешавање
стамбених питања придржаваће се принципа равномјерности у додијели укупне помоћи за
стамбено збрињавање, цијенећи првенствено сву помоћ која је додијељена за стамбено
збрињавање, степен стамбене збринутности, изграђености објекта, односно стања објекта и
имовне ситуације лица којем се додијељује помоћ.
Након доношења одлуке о додјели новчаних средстава за рјешавање стамбених питања
породица погинулих бораца, ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије те породица
умрлих ратних војних инвалида, комисија остатак средстава додјељује за рјешавање
стамбених питања осталих категорија ратних војних инвалида (од пете до десете
категорије), бораца и породица умрлих бораца, те помоћ по овом основу може им се
одобрити до 2.000,00 КМ.
За рјешавање стамбених питања лица са признатим категоријама проистеклих из
Одбрамбено-отаџбинског рата утрошиће се 105.000,00 КМ.
Комисија доноси одлуку о додјели средстава те приједлог расподјеле средстава за породице
погинулих бораца, ратне војне инвалиде од 1. до 4. категорије и породице умрлих ратних
војних инвалида, који просљеђује Начелнику општине који доноси Одлуку о одобравању
средстава. У случају додјељивања помоћи категоријама ратних војних инвалида од 5. до 10.
категорије, борцима те породицама умрлих бораца, комисија доноси Закључке које такође
просљеђује Начелнику општине који доноси Одлуке о одобравању новчаних средстава.
2. Новчане помоћи:
Једнократна новчана помоћ, а на основу захтјева, најугроженијим лицима из реда борачких
категорија и цивилних жртава рата може се одобрити првенствено за:
- лијечење,
- партиципацију дијела трошкова при куповини лијекова ван одобрене листе,
- набавку ортопедских помагала,
- плаћање дијела трошкова становања,
- школовање дјеце погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
(набавка уџбеника, школског прибора и др.)
- помоћ одређеним категоријама из реда учесника и бораца НОР-а и
- остале потребе ових корисника.
Као критеријуми приликом разматрања захтјева цијениће се првенствено:
- статус подносиоца захтјева
- укупна примања породице по свим основама,
- број чланова породице неспособних за привређивање,
- здравствена и старосна ситуација,
- број дјеце на школовању,
- стамбена ситуација,
- препорука интересних организација и
- коришћење помоћи по истом основу код другог органа
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Одлуку о одобравању новчане помоћи доноси Начелник општине након разматрања
приједлога комисије коју именује Начелник општине од представника Борачке организације
општине Градишка, Општинске организације породица погинулих и несталих бораца
Градишка ( удружења ) и радника Одјељења.
Начелник одјељења и комисија почетком године утврђују оквирни план и динамику утрошка
средстава за поједине облике помоћи.
Помоћ по овом основу може се одобрити до 200,00 КМ, односно у изузетно тешким
ситуацијама до 500,00 КМ. За ове намјене утрошиће се 128.200,00 КМ, а средства помоћи
одобравају се по правилу мјесечно.
Дио предвиђених средстава за ове намјене може се у току године удружити са средствима
удружења ради потпунијег задовољавања одређених потреба корисника из реда борачких
категорија. Одлуку о удруживању средстава доноси начелник општине, а посебним
протоколом се одређују активности које ће се реализовати кроз удружена средства, поступак
и динамика одобравања средстава, као и друга питања од интереса за учеснике.
3. Надокнада дијела трошкова сахране:
Надокнада дијела трошкова сахране је једнократни новчани износ који се одобрава за случај
смрти:
- ужег члана породице и родитеља погинулог борца,
- ратног војног инвалида од I до IV категорије.
На образложен приједлог Борачке организације надокнада дијела трошкова сахране може
се изузетно одобрити за случај смрти борца одбрамбено-отаџбинског рата, уколико нема
чланова породице који би сносили трошкове сахране.
Ова надокнада одобрава се и у случају:
- сахране идентификованог несталог борца,
- сахране идентификоване нестале ЦЖР-а и
- преношења посмртних остатака погинулог борца из другог мјеста на подручје општине
Градишка.
Одлуку о одобравању надокнаде доноси Начелник општине. По овом основу надокнада
износи 350,00 КМ, а исплаћује се лицу (члану породице и др.) које је сносило трошкове
сахране, односно Борачкој организацији или погребном предузећу за погребну опрему у
случају сахране борца. За ове намене утрошиће се 10.000,00 КМ.
4. Помоћ за изградњу или одржавање спомен обиљежја:
Помоћ за изградњу или одржавање спомен обиљежја на подручју општине одобрава се
носиоцу активности (Борачкој организацији, мјесној заједници и др.), приликом изградње
новог или за одржавање, односно санацију изграђеног спомен-обиљежја погинулим
борцима.
Изузетно, на образложен приједлог удружења помоћ се може одобрити породици погинулог
борца за нужну санацију изграђеног надгробног споменика уколико постоји оправдана
опасност за његово рушење, а породица није у могућности да сама у потпуности сноси
трошкове санације.
У зависности од предрачунске вриједности радова помоћ се за изградњу новог или
одржавање већ постојећег спомен обиљежја погинулим борцима може одобрити до 1.500,00
КМ, односно до 500,00 КМ за нужну санацију надгробног споменика погинулом борцу.

4

Одлуку о одобравању средстава доноси Начелник општине.
Начелник општине може одобрити већи износ помоћи од предвиђеног, ако се са истом
обезбјеђује потпуни завршетак радова на изградњи или санацији спомен-обиљежја.
За ове намјене утрошиће се 20.000,00 КМ.
5. Обиљежавање годишњица и помена:
У циљу адекватног обиљежавања датума значајних за одбрамбено-отаџбински рат,
предузеће се, према утврђеном календару, активности које ће се прије свега односити на
полагање вијенаца на спомен обиљежја погинулим борцима тамо гдје су изграђена, односно
полагање вијенаца на гробове погинулих бораца у оним мјесним заједницама гдје споменобиљежја још нису изграђена. Затим Дан бораца Републике Српске и Први српски устанак,
Крсну славу Борачке организације Републике Српске, Митровдан и други.
Носиоц ових активности је Борачка организација, а средства за покриће трошкова
обиљежавања годишњица и помена субјектима који су носиоци активности ( Борачкој
организацији општине Градишка, мјесним борачким организацијама и др. ) одобрава
Начелник општине.
За ову намјену утрошиће се 20.000,00 КМ.

III ИЗРАДА МОНОГРАФИЈЕ
Након завршетка изградње другог дијела Централног Спомен-обиљежја кренуло се у израду
монографије са подацима о свим борцима погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Планирано је да се и израда тог пројекта приведе крају те да се у штампаном облику
пласира јавности.
За те намјене предвиђено је 15.000,00 КМ.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Из програмских ставки видљиво је да ће се у 2019. години највише средстава издвојити за
новчане помоћи најугроженијим лицима из реда борачких категорија, те за рјешавање
стамбених питања категорија проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Такође, уколико то буде неопходно у току године могућа су преусмјеравања програмских
средстава по појединим ставкама помоћи, чиме би се елиминисала крутост програма и
његово прилагођавање стварним потребама корисника.
Програм ступа на снагу 8 (осам) дана од објављивања у „Службеном гласнику општине
Градишка“.
Број:__________ /18
Датум:___________године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић
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