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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 26. ја ну -
а ра 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ ДО ДАТ НЕ ГА РАН ЦИ ЈЕ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ
СРП СКЕ

I

Да је се До дат на га ран ци ја Вла де Ре пу бли ке Срп ске за
при вре ме ни бо ра вак на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске г. Бо -
ров ча нин Љу бо ми ра, ко ји се по пре су ди Ме ђу на род ног
кри вич ног су да за бив шу Ју го сла ви ју у Ха гу на ла зи на
издр жа ва њу ка зне у Кра ље ви ни Дан ској.

II

Са став ни дио ове од лу ке је До дат на га ран ци ја Вла де
Ре пу бли ке Срп ске за г. Бо ров ча нин Љу бо ми ра.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-98/12 Пред сјед ник
26. ја ну а ра 2012. го ди не Владе,
Ба ња Лу ка А лек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Српскe”, број
118/08) и чла на 16. ст. 3. и 4. За ко на о пра ви ма бо ра ца, вој -
них ин ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца Oдбрамбено-
отаџ бин ског ра та Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, брoj 134/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 2. фе бру а ра 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У  

О ВИ СИ НИ ОСНО ВИ ЦЕ ЗА ОБ РА ЧУН ПРИ МА ЊА 
ЗА 2012. ГО ДИ НУ ПРЕД ВИ ЂЕ НИХ ЗА КО НОМ О 

ПРА ВИ МА БО РА ЦА, ВОЈ НИХ ИН ВА ЛИ ДА И ПО РО ДИ ЦА
ПО ГИ НУ ЛИХ БО РА ЦА ОД БРАМ БЕ НО-ОТАЏ БИН СКОГ

РА ТА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Овом од лу ком утвр ђу је се ви си на осно ви це за об ра чун
при ма ња пред ви ђе них За ко ном о пра ви ма бо ра ца, вој них

ин ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца Од брам бе но-отаџ -
бин ског ра та Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: За кон) за
2012. го ди ну.

II

Ви си на осно ви це за об ра чун при ма ња из чла на 16. став
4. За ко на утвр ђу је се у про цен ту од 61,805% про сјеч не не -
то пла те у Ре пу бли ци Срп ској у прет ход ној го ди ни и из но -
си 500,00 КМ.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те и Ми ни стар ство фи -
нан си ја.

IV

Об ра чун при ма ња по осно ви ци из тач ке I вр ши ће се за
2012. го ди ну.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-111/12 Пред сјед ник
2. фе бру а ра 2012. го ди не Владе,
Ба ња Лу ка А лек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чл. 2. и 5. Уред бе о бо рач ком до дат ку (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 6/12), Вла да Ре пу бли -
ке Срп ске, на сјед ни ци од 2. фе бру а ра 2012. го ди ни,  
д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ВИ СИ НИ ОСНО ВИ ЦЕ ЗА ОБ РА ЧУН МЈЕ СЕЧ НОГ 

БО РАЧ КОГ ДО ДАТ КА ЗА 2012. ГО ДИ НУ

I

Овом од лу ком утвр ђу је се ви си на осно ви це за об ра чун
мје сеч ног бо рач ког до дат ка за 2012. го ди ну.    

II

Ви си на осно ви це из тач ке I ове уред бе утвр ђу је се у
про цен ту од 0,32% од осно ви це за об ра чун свих при ма ња
по За ко ну о пра ви ма бо ра ца, вој них ин ва ли да и по ро ди ца
по ги ну лих бо ра ца Од брам бе но-отаџ бин ског ра та Ре пу бли -
ке Срп ске и из но си 1,60 КМ.
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