
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

Одјељење за општу управу 

 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ - БАЊСКА РЕХАБИЛИТАЦИJA У 2019 г. 

 
Обавјештавају се чланови породица погинулих бораца и ратни војни инвалиди 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске да је Министарство рада и борачко- 

инвалидске заштите, на основу Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида 

и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 

2019. годину,  расписало Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања 568 

ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе. 

На Јавни позив  имају право  да се пријаве: 

1. РВИ од  I  до X категорије,  

2. Чланови  породице  погинулог  борца,   који  остварују право   на 

    породичну инвалиднину. 

Распоредним налогом  за 2019. годину по општинама/градовима  за  бањску 

рехабилитацију из општине Вукосавље  Министарство рада и борачко инвалидске 
заштите РС  је предвидјело  1 (једног) корисника. 

У складу са Пројектом бањске рехабилитације, у  поступку избора  чланова породице 

погинулог борца  предност се даје: 

родитељима погинулог борца у односу на остале чланове ППБ-а, 

подносилац уједно и РВИ, 

лице старијег датума рођења. 

Пријаве по овом Јавном позиву у писменој форми са потребном документацијом у року од 

15 дана од дана објављивања овог позива се подносе Служби за борачко-

инвалидску заштиту Одјељења за општу управу Општине Вукосавље, која ће у 

складу са критеријима, наведеним у Пројекту и Јавном позиву, извршити бодовање 
корисника. 

Право на бањску  рехабилитац. немају  лица која су то  право користили по пројекту 

бањске рехабилитације министарства у протекле 3 године, као и ампутирци и 

параплегичари који су бањску рехабилитацију  користили  путем Фонда здравственог  
осигурања  Републике Српске у истом периоду, у складу са правилником Фонда.    

Уз захтјев  је потребно да корисник приложи   следеће доказе: 

 

1) Рјешење надлежног органа  о статусу  и припадајућим правима РВИ или 

     члана породице  погинулог борца, уз услов да је активни корисник. 

2) Рјешење надлежног органа  о категоризацији борца.  

3) Налаз и препорука  надлежне  здравствене  установе о неопходности   

     бањске  рехабилитације. 

 

На  основу увида  у приложену  документацију која се тражи уз захтјев, овај орган ће 

донијети Одлуку о избору корисника у складу са ранг листом која је  објављена у Јавном 

позиву за бањску рехабилитацију у 2019. години. 

 
Непотпуне и неблаговремене  захтјеве  надлежни  орган неће разматрати и као такве ће 

одбацити.  

Све потребне информације могу се добити на телефон: 053/707-704. 

Вукосавље  27. 03. 2019.                               Служба за борачко-инвалидску  заштиту 
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