Право на здравствену заштиту имају
борци,
војни
инвалиди,
чланови
породице погинулог борца, цивилне
жртве рата и члан породице цивилне
жртве рата који ово право не могу
остварити по другом основу .
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА
Комплетиран захтјев за остваривање
права на здравствену заштиту може се
предати сваког радног дана од 7 до 15
часова на шалтер број ----шалтер сале.
Уз захтјев обавезно приложити
-Фотокопија рјешења о притзнатом
праву (лична инвалиднина, цивилна и
породична инвалиднина или статус
борца).
- кућна листа ,
- увјерење да није корисник пензије ,
- извод из матичне књиге рођених за
чланове уже породице,
-извод из матичне књиге вјенчаних,
- увјерење о редовном школовању за
дјецу старију од 15 година,
-увјерење о катастарском задужењу за
подносиоца (и за супружника),
-изјава осигураника да не остврује право
на здравствено осигурање по неком
другом основу, овјерену од стране
надлежног органа локалне самоуправе.
ПОСТУПАК ЗА РЈЕШАВАЊЕ
ЗАХТЈЕВА
Комплетан
захтјев
се
доставља
самосталном стручном сараднику на
управно рјешавање који на основу увида
у приложену документацију доноси

рјешење о признавању права одбија или
одбацује захтјев .
Рок за рјешавање захтјева је 30 дана а у
изузетним случајевима је 60 дана.
По рјешеном захтјеву странци се
поштом доставља рјешење .
ПРАВНА ПОУКА
Странка има право жалбе на предметно
рјешење или закључак у року од 15 дана
од дана пријема истог. Жалба се
подноси
путем
овог
органа
Министарству
рада
и
борачко
инвалидске заштите - Одјељење Пале,
усмено на записник, писмено или путем
поште, ослобођена је плаћања таксе .
Након утврђивања о допуштености
благовремености
или
изјављивању
жалбе од стране овлаштеног лица овај
орган жалбу и комплетан спис
прослеђује Министарству у року од 15
дана .
Орган који рјешава о жалби доноси
коначно рјешење против кога се не
може изјавити жалба а ли се може
покренути управни спор.
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПО
ОПШТИНСКОЈ ОДЛУЦИ О
ДОПУНСКИМ ПРАВИМА БОРАЦА
РВИ И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ
БОРАЦА
Право на накнаду трошкова за уџбенике
имају РВИ од прве до пете категорије и
члан породице погинулог борца за
дјецу основних и средњих школа .

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Комплетан захтјев се предаје на шалтер
шалтер сале .
Уз захтјев приложити
копију рјешења о признатом праву
инвалида или да је члан породице погинулог
борца
- кућна листа,
- потврда о редовном упису школске године
за дјецу за коју подносе захтјев ,
- потврда о висини редовног примања
( пензије, плате),
- потврда са бироа ( за незапослене )
-копија личне карте и доказ о пребивалишту
( за подносиоца захтјева ).
- увјерење о катастарском задужењу за
подосиоца ( и за брачног друга).
Сва рјешења, увјерења и потврде
Одјељења издају се на основу Закона о
правима бораца војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата
Републике Српске
(„Сл. гласник РС“, бр. 134/11 и Закона о
цивилним жртвама рата ,, Сл. гласник
РС,, бр. 25/93.)
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Одјељење за друштвене
дјелатности
ВОДИЧ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ БОРАЦА,
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ПОРОДИЦА
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И ЦИВИЛНИХ
ЖРТАВА РАТА

