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                          ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

  

ВОДИЧ 
КАКО ОСТВАРИТИ ПРАВО ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

 
I. КАТЕГОРИЗАЦИЈА БОРАЦА  

 

Уз захтјев за категоризацију (писарница Општине Љубиње) потребно је приложити: 
 Увјерење о учешћу у рату (Одсјек министарства одбране или Одјељење за општу управу Општине Љубиње); 
 Копија личне карте 

II. БОРАЧКИ ДОДАТАК 

 

Уз захтјев (писарница Општине ) потребно је приложити: 
 Рјешење о категоризацији;  Потврду да ли прима борачи додатак; 
 Копију личне карте;  Потврду бироа за запошљавање; 
 Копију текућег рачуна;  Копију рјешења ПИО-а. 

 
III. НОВЧАНА НАКНАДА ОДЛИКОВАНИМ  БОРЦИМА 

 

Уз захтјев (писарница Општине ) потребно је приложити: 

 Копија овјереног одликовања;  Увјерење о учешћу у рату (Одсјек министарства 
одбране или Одјељење за општу управу Општине 
Љубиње), односно рјешење о категоризацији 
(Одјељење за борачко-инвалидску заштиту);  Копија личне карте. 

 
IV. ВОЈНИ ИНВАЛИДИ 

ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА 
 

Уз захтјев (писарница Општине ) потребно је приложити: 
 Увјерење о рањавању (обољењу);  Медицинска документација; 
 Увјерење о учешћу у рату (Одсјек министарства 

одбране или Одјељење за општу управу Општине 
Љубиње); 

 Доказ о мјесту боравишта; 

 Извод из матичне књиге рођених;  Упитник (писарница Општине). 
 
ПОРОДИЧНА  ИНВАЛИДНИНА  
 

Уз захтјев (писарница Општине) потребно је приложити: 
 Увјерење о смрти (погибија, смрт узрокована 

болешћу, повредом, као последица ратних дејстава); 
 Извод из матичне књиге вјенчаних (за супружнике); 

 Извод из матичне књиге умрлих;  Доказ о мјесту пребивалишта; 
 Извод из матичне књиге рођених (за погинулог 

борца); 
 Упитник (писарница Општине). 

 Извод из матичне књиге рођених (за дјецу погинулог 
борца); 

 

 
V. ОБЛАСТ  ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Уз захтјев за регулисање права из здравствене заштите (писарница Општине) потребно је приложити: 
 Доказ да је борац, РВИ, или члан породице погинулог 

борца; 
 Доказ да нема пореских обавеза (Управа прихода); 

 Доказ да је назапослен (Завод за запошљавање);  Доказ да није пензионер (ПИО); 
 Доказ да није власник земље;  Здравствена књижица. 

 
VI.  ЦИВИЛНА ИНВАЛИДНИНА 

ЛИЧНА  ЦИВИЛНА ИНВАЛИДНИНА  
 

Уз захтјев (писарница Општине) потребно је приложити: 
 Доказ о мјесту боравишта;  Медицинска документација; 
 Доказ о околностима страдања;  Извод из матичне књиге рођених. 

 
ПОРОДИЧНА  ЦИВИЛНА ИНВАЛИДНИНА  

 

Уз захтјев (писарница Општине) потребно је приложити: 
 Доказ о мјесту боравишта;  Извод из матичне књиге умрлих (за лице које је 

страдало); 
 Доказ о околностима страдања;  Извод из матичне књиге рођених (за дјецу). 
 Извод из матичне књиге вјенчаних (за супружнике);  

 

Напомена:  

Сви захтјеви и потребна документација прилажу се на писарници Општине Љубиње. Захтјеви за регулисање права из области 
борачко-инвалидске заштите ослобођени су плаћања таксе. 


