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      На основу члана 76. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске'', бр. 
115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22)  и Одлуке о усвајању Буџета Републике Српске за 2023. годину 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 112/22), вршилац дужности министра рада и борачко-
инвалидске заштите у Влади Републике Српске,  д о н о с и: 
                 
 

К Р И Т Е Р И Ј Е 
ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ЛИЦА  

 У  2023. ГОДИНИ 
 
 

1. Овим Критеријима утврђују се:  категорије лица којима се одобрава једнократна новчана помоћ, 
услови, приоритети, начин додјеле, висина износа, те поступак за додјелу једнократне новчане 
помоћи за социјално угрожена лица. 

    
2. Једнократна новчана помоћ одобрава се лицима која се налазе у стању социјалне потребе, 

односно лицима чија лична примања као и примања чланова породичног домаћинства нису 
довољна за задовољавање основних животних потреба. 

           
3.  Категорије лица из тачке 1. Критерија којима се може одобрити једнократна новчана помоћ су 
лица којима је рјешењем надлежног органа признат статус:  
       - члана породице погинулог борца, 
       - ратног војног инвалида, 
       - демобилисаног борца,  
       - цивилне жртве рата, 
       - жртве ратне тортуре. 
 
4. У изузетно оправданим случајевима, који подразумијевају посебно тешко материјално стање, 
једнократна новчана помоћ се може одобрити и: 
    - осталим категоријама корисника права по Закону о правима бораца, војних инвалида и породица 
погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  
     - члановима уже породице демобилисаних бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата 
и жртава ратне тортуре. 
    
5. Додјела једнократних новчаних помоћи, врши се у зависности од стања социјалне потребе у којем 
се налазе подносиоци захтјева, по приоритетима:   
-    подносиоци захтјева који не остварују лична примања и живе у заједничком домаћинству у којем 
нико од чланова домаћинства не остварује лична примања  
-  подносиоци захтјева који живе у заједничком домаћинству у којем су лична примања      
подносиоца  захтјева и чланова његовог домаћинства недовољна  за основне животне потребе. 
 
6. Једнократна новчана помоћ одобрава се на основу писменог захтјева у којем је неопходно, поред 
осталог, навести име и презиме, име оца, јединствени матични број, тачну адресу и контакт телефон.      
 
7. Уз захтјев се прилаже сљедећа  документација: 
-    изјава о заједничком  домаћинству (кућна листа), 
-   доказ о личним примањима подносиоца захтјева и чланова његовог домаћинства (уколико их не 
остварују, овјерена изјава да не остварују лична примања, за чланове домаћинства који су ученици 
или студенти, изјава није потребна), 
-  увјерење о незапослености издато од стране надлежне службе за запошљавање за подносиоца 
захтјева ако је незапослен,  као и за незапослене чланове његовог домаћинства, (уколико се лица не 
налазе на евиденцији код надлежног органа потребно је као доказ  доставити овјерену изјаву да су 
незапослени- за чланове домаћинства који су ученици или студенти изјава није потребна), 

- копија текућег рачуна,              
- копија личне карте, 
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   -  ако је подносилац захтјева члан породице лица са признатим статусом, потребно је доставити 
доказ о сродству са тим лицем. 
                              
8.  Висина једнократне новчане помоћи за социјално угрожена лица може се одобрити у износу до    
     2.000,00 КМ. 
 
9.  Једнократна новчана помоћ се може користити само једном у току  календарске године. 
 
10. Захтјеви за једнократну новчану помоћ достављају се непосредно Министарству рада и борачко 
инвалидске заштите. 
 
11. Запримљене захтјеве разматра Комисија за једнократну новчану помоћ за социјално угрожена 
лица  (у даљем тексту: Комисија), коју именује министар рада и борачко-инвалидске заштите, а коју 
чине три члана из реда службеника запослених у Министарству - Ресору за борачко-инвалидску 
заштиту и заштиту цивилних жртава рата.                                                                        
 
12. Комисија разматра само комплетне захтјеве у смислу тачке 7. Критерија, а захтјеве уз које није 
достављена потребна документација доставља подносиоцу захтјева ради допуне и комплетирања. 
 
13. Рок за допуну документације не може бити дужи од 15 дана од дана пријема акта, којим се од 
подносиоца захтјева тражи допуна. Уколико подносилац захтјева у остављеном року не достави 
допуну документације, сматраће се да је одустао од захтјева.    
 
14. Приликом разматрања захтјева, Комисија ће, уколико сматра потребним,  затражити  и мишљење 
одговарајућег удружења  или социјалне установе о социјалном статусу подносиоца захтјева.  
 
15. За захтјеве који се могу уважити у смислу ових Критерија, Комисија даје приједлог министру за 
доношење рјешења о додјели новчаних средстава за једнократну новчану помоћ, а с обзиром на 
укупна и мјесечно расположива средства предвиђена Буџетом за ту намјену. 
 
16. Захтјеви који су запримљени у 2022. години а који нису ријешени због недостатка финансијских 
средстава предвиђених за ову намјену,  могу се разматрати у 2023. години у складу са Критеријима за 
2023. годину, уколико су употпуњени документацијом утврђеном тачком 7. Критерија. 

17. Исплата једнократних новчаних помоћи за ове намјене вршиће се са позиције 416100- Текуће 
дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР – исплата једнократне помоћи социјално угроженим лицима. 
                                                                         
18. Ови Критерији објављују се на веб страници Министарства и примјењиваће се за 2023. годину.  
 
 
 
Број: 16-03/1-1-56-7/23                 
Бања Лука, 12.01.2023. године                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                 
 
                                                                                                                                  

 


