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Буџетом града Градишка сваке године 
се предвиђају средства за новчане помоћи 
борачким категоријама и цивилним жртвама рата 
кроз „Програм борачко-инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата“ који се објављује у  
„Службеном гласнику Града Градишка“.

Програмом предвиђена средства користе се за 
сљедеће намјене:

I.   Новчане помоћи
II.   Надокнаде дијела трошкова сахране
III. Помоћ у изградњи и одржавању спомен- 

 обиљежја
IV. Обиљежавање годишњица и помена
V.   Помоћ у стамбеном збрињавању
VI. Поступак додјеле помоћи

I НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Најугроженијим лицима из реда борачких 
категорија и цивилних жртава рата може се 
одобрити новчана помоћ првенствено за:

•	  лијечење,
•	  партиципацију дијела трошкова при куповини 

лијекова ван одобрене листе,
•	  набавку ортопедских помагала,
•	  плаћање дијела трошкова становања,
•	  школовање дијеце погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата и
•	  остале потребе корисника.

Приједлог за додјелу помоћи утврђује 
комисија састављена од представника 
интересних организација (Борачка органи-
зација града Градишка и Градска организација 
породица заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила Републике Српске) и радника 
надлежног одјељења.

Новчана помоћ може се одобрити до 200,00 
КМ, а изузетно у тешким ситуацијама до 500,00 
КМ.

II НАДОКНАДА ДИЈЕЛА ТРОШКОВА 
САХРАНЕ

Надокнада дијела трошкова сахране као 
једнократни новчани износ одобрава се за 
случај смрти:

•	  ужег члана породице погинулог борца 
Одбрамбено-отаџбинског рата,

•	  ратног војног инвалида од прве до четврте 
категорије Одбрамбено-отаџбинског рата,

•	  сахране идентификованог несталог борца 
Одбрамбено-отаџбинског рата,

•	  сахране идентификоване цивилне жртве 
рата,

•	  преношења посмртних остатака погинулог 
борца Одбрамбено-отаџбинског рата из 
другог мјеста на подручје града Градишка,

•	  борца Одбрамбено-отаџбинског рата 
уколико нема чланова породице који би 
сносили трошкове сахране (изузетно на 
приједлог Борачке организације града 
Градишка).

Надокнада по овом основу износи 500,00 КМ, 
а исплаћује се лицу које је сносило трошкове 
сахране, односно погребном предузећу за 
погребну опрему у случају смрти борца.
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III ПОМОЋ У ИЗГРАДЊИ И 
ОДРЖАВАЊУ СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА

Ова помоћ одобрава се првенствено мјесним 
заједницама и другим носиоцима активности 
(мјесним борачким организацијама) приликом 
изградње новог или за одржавање изграђеног 
спомен- обиљежја погинулим борцима 
Одбрамбено-отаџбинског рата.

На образложен приједлог интересних 
организација, помоћ се може изузетно одобрити 
породици погинулог борца Одбрамбено-
отаџбинског рата за нужну санацију изграђеног 
надгробног споменика уколико постоји оправдана 
опасност за његово рушење и уколико 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 споменика погинулим 
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата може 
одобрити до 1.500,00 КМ, односно до 500,00 КМ 
за нужну санацију спомен- обиљежја погинулом 
борцу.

IV ОБИЉЕЖАВАЊЕ ГОДИШЊИЦА И 
ПОМЕНА

У циљу обиљежавања значајних датума из 
Одбрамбено-отаџбинског рата 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 погинулим 
борцима у оним мјесним заједницама гдје још нису 
изграђена спомен- обиљежја.

V ПОМОЋ У РЈЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ 
ПИТАЊА

Средства помоћи у рјешавању стамбених 
питања одобравају се као бесповратна и 
додјељиваће се на основу јавног конкурса.

V – 1 ПОМОЋ У РЈЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ 
ПИТАЊА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА

На основу јавног конкурса помоћ у рјешавању 
стамбених питања могу остварити стамбено 
незбринуте, односно неодговарајуће збринуте 
породице које имају статус проистекао из 
Одбрамбено-отаџбинског рата као и породице 
умрлих бораца.

Конкурсна средства могу се одобрити за 
изградњу или адаптацију стамбеног објекта, 
а породицама погинулих бораца за куповину 
одговарајућег стана, ако на тај начин трајно 
рјешавају своје стамбено питање на подручју 
општине.

За изградњу стамбеног објекта или куповину 
стана помоћ се може одобрити у укупном износу до 
6.000,00 КМ, односно до 3.000,00 КМ за адаптацију 
објекта.

Код додјеле конкурсних средстава водиће 
се рачуна о укупном износу које је подносилац 
добио у претходним годинама за рјешавање свог 
стамбеног питања.

Конкурсну процедуру спроводи одговарајућа 
Стамбена комисија за борачко-инвалидску 
заштиту, а одлуку о одобравању средстава 
на основу коначне листе приоритета доноси 
Градоначелник.
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VI ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПОМОЋИ

Општи услови и поступак  за додјелу помоћи 
из програма предвиђени су Правилником о 
условима и поступку одобравања средстава 
помоћи у области борачко-инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата („Службени гласник 
Општине Градишка“ број 4/18 и 3/19 и „Службени 
гласник Града Градишка“ број 8/19), „Програмом 
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних 
жртава рата” којег сваке године доноси Скупштина 
града и који се такође објављује у „Службеном 
Гласнику града Градишка“ и Правилником 
о додјели новчаних помоћи намјењених 
за рјешавање стамбених питања породица 
погинулих и несталих бораца, породица умрлих 
ратних војних инвалида и умрлих бораца, ратних 
војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата 
(„Службени гласник Општине Градишка” број 3/19 
и „Службени гласник Града Градишка” број 8/19).

На основу општих правила доносе се 
појединачне одлуке о одобравању средстава, 
а исте се реализују путем надлежног градског 
Одјељења за финансије.
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