
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт: 

Медовић Мирјана , бр.тел.058/ 711-164 

Никтовић Игор, тел.058/ 711 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА 

ЗАШТИТА 

 

              

 

Општина Рудо 

 



 

1.УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА ВОЈНОГ ИНВАЛИДА 
 

 
Подноси се захтјев – образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру за 
пријем поднесакa 
Прилози:  

1. увјерење о времену проведеном у рату (оргинал или овјерена 
фотокопија). 

2. увјерење о околностима рањавања, повређивања или обољења 
(оргинал или овјерена фотокопија;  

3. медицинска документација о лијечењу (издаје здравствена 
установа),  

4. доказ о држављанству (матична служба),-извод из књиге рођених 
(матична служба,  

5. лична карта (фотокопија). 
Рок рјешавања по захтјеву- 30 дана 
Право на жалбу-15 дана од дана пријема рјешења, упућује се 
Министарству рада и борачко инвалидске заштите РС Пале. 
Ослобођено од таксе. 
ПРОПИСИ: - Закон о општем управном поступку (“Сл.гласник 
РС”,бр.13/02,87/07 и 50/10 и 66/18), Закон о правима бораца, војних 
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата 
РС (“Сл.гласник РС”,бр.134/11,9/12 и 40/12) и Правилник о утврђивању 
процента војног инвалидитета  
(“Сл.гласник РС”,бр.6/10,31/10 и 100/12, 116/12, 32/14 и 103/16). 

  
2. УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА 

 

 
Подноси се захтјев – образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру за 
пријем 
поднесака 
Прилози:  

1. увјерење   
2. извјештај Полицијске станице о околностима и начину 

повређивања; 
3. медицинска документација о лијечењу (здравствена установа);  
4. извод из књиге рођених (матична служба); 
5. лична карта (фотокопија).  

Рок рјешавања по захтјеву– 30 дана. 
Право на жалбу-15 дана од дана пријема рјешења, упућује се 
Министарству рада и борачко инвалидске заштите РС Пале. 
Ослобођено од таксе. 
 

 

ПРОПИСИ: Закон о заштити цивилних жртава рата 
(“Сл.гласникРС”,бр.24/10- Пречишћени текст). 

3.ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ПАЛОГ 
БОРЦА 

 

 

Подноси се захтјев – образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру за 
пријем поднесака 
Прилози:  

1. доказ војне установе да је лице, по коме се остварује право, 
погинуло или нестало под околностима утврђеним законо 

2.  доказ о сродству са лицем по коме се остварује право-изјава о 
заједничком домаћинству (шалтер за пријем поднесака);  

3. доказ о држављанству (матична служба); 
4. извод из матичне књиге рођених (матична служба) и лична карта 

(фотокопија) 
Рок рјешавања по захтјеву - 30 дана. Право на жалбу-15 дана од дана 
пријема рјешења, упућује се Министарству рада и борачко инвалидске 
заштите РС Пале. Ослобођено од таксе.    
ПРОПИСИ: Закон о правима бораца, војних инвалида и породица 
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС (“Сл.гласник 
РС”,бр.134/11,9/12 и 40/12) 

 

4. ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ 
УМРЛОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА 

 

 
Подноси се захтјев – образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру за 
пријем поднесака  
Прилози: доказ о статусу војног инвалида за лице по коме се остварује 
право- рјешење надлежног органа (оргинал или овјерена фотокопија); 
извод из књиге умрлих за војног инвалида (матична књига); доказ о 
држављанству (матична служба); изјава о заједничком домаћинству 
(шалтер за пријем поднесака); лична карта (фотокопија).  

 
 
 
 
 
 

                                           
         



         
         

    
 
 
Подноси се захтјев – образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру 
за пријем поднесака 
 
Прилози: увјерење о учешћу у рату, лична карта ( на увид или 
фотокопија). 
Рок рјешавања по захтјеву - 30 дана 
Право на  жалбу-15 дана од дана пријема рјешења, упућује се 
Министарству рада и борачко инвалидске заштите РС Пале. 
Ослобођено од таксе 
  
 
 
ПРОПИСИ: Закон о правима бораца, војних инвалида и породица 
погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС (“Сл.гласник РС”,бр. 
134/11,9/12 и 40/12). 

 

6. ОСТВАРИВАЊЕ ДОПУНСКИХ ПРАВА БОРАЦА, ВОЈНИХ 
ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛОГ БОРЦА, 

У СКЛАДУ СА СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ  
 

Подноси се захтјев – образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру за 
пријем поднесака  
Прилози: лична карта (на увид или фотокопија); потврда о школовању; 
текући рачун (фотокопије).  
Рок рјешавања по захтјеву- 30 дана 
 
Право на жалбу-15 дана од дана пријема рјешења, упућује се 
Министарству рада и 
борачко инвалидске заштите РС Пале.  
Ослобођено од плаћања таксе.  
ПРОПИСИ: Одлука о допунским правима бораца, ратних војних 
инвалида и породица погинулих бораца (“Службени гласник општине 
Рудо”,бр.2/08). 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. ГОДИШЊИ БОРАЧКИ ДОДАТАК 
 

 

Подноси се захтјев – образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру за 

пријем поднесака. 

Прилози: рјешење о  категоризацији борца  (овјерена  фотокопија)  и 

лична карта (фотокопија) 

Рок рјешавања по захтјеву: 30 дана 

Право на жалбу – 15 дана од дана пријема рјешења, упућује се 

Министарству рада и борачко инвалидске заштите РС Пале. 

Ослобођено од таксе.  

Прописи: Закон  о  правима  бораца, војних  инвалида  и  породица  

погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата  РС 

(“Сл.гл.РС”,бр.134/11, 9/12 и 40/12), Уредбa о борачком додатку 

(“Сл.гласник РС”,бр.52/13, 53/14 и 6/19), Одлука о категоризацији бораца 

који могу да остваре право на борачки додатак. 

 

8. МЈЕСЕЧНИ БОРАЧКИ ДОДАТАК 
 

 

Рјешава се по захтјеву странке  

Прописи:Закон о правима бораца,војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС 

(“Сл.гл.РС”,бр.134/11, 9/12 и 40/12), Уредба o борачком додатку 

(“Сл.гласник РС”,бр.6/12 и 46/12), Одлука о категоризацији бораца који 

могу да остваре право на борачки додатак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

    5.УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА И КАТЕГОРИЈЕ БОРЦА 
 


