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ПИТАЊЕ:
Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије
сједнице 3. децембра 2015. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
У којим случајевима борци примају борачки додатак на мјесечном нивоу? Који су
услови потребни за борачки додатак на мјесечном нивоу, да ли су то само године старости
или постоје још неки услови?
ОДГОВОР:
Број: 16-03/1-011-35/15
Датум, 15. 12. 2015. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је
између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 03. децембра 2015.
године, сљедеће посланичко питање:
„У којим случајевима борци примају борачки додатак на мјесечном нивоу? Који
су услови потребни за борачки додатак на мјесечном нивоу, да ли су то само године
старости или посттоје још неки услови?
ОДГОВОР
Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.
134/11, 9/12 и 40/12), као право бораца је утврђено право на борачки додатак (члан 31.
Закона). Одредбама наведеног члана је прописано да право на мјесечни борачки додатак
борци могу да остваре с обзиром на старосну доб и категорију борца, а право на годишњи
борачки додатак с обзиром на категорију борца, уколико не могу бити корисници мјесечног
борачког додатка.
Ове одредбе су разрађене Уредбом о борачком додатку („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 52/13 и 53/14), која предвиђа да мјесечни борачки додатак може да оствари
категорисани борац када наврши 60 година живота, ако му је рјешењем надлежног
органа признат статус борца од прве до пете категорије. Дакле, за остваривање
борачког додатка на мјесечном нивоу, потребна су два услова – навршених 60 година живота
и признат статус борца од прве до пете категорије, који морају бити кумулативно испуњени.
Право на мјесечни борачки додатак се признаје почев од 1. јануара наредне године у
односу на годину у којој су услови испуњени.
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