
Подносилац захтјева:                     ПРИЈЕМНИ  ШТАМБИЉ

ПРЕЗИМЕ: 
ИМЕ: 
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА: 
ЈМБГ:  
: КОНТАКТ АДРЕСА:  
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА  БРОД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ПРЕДМЕТ:  Захтјев за накнаду трошкова за изградњу надгробног споменика  
                                   погунулом, умрлом или несталом борцу ВРС

                                                                                                   Подносилац захтјева
 У Броду,

је      погинуо      умро      нестао дана 

године, као борац ВРС.

Погинули борац је сахрањен и споменик је изграђен на подручју општине/града 

                                                         на гробљу                                                         .

Рјешењем број                                    од                                     године утврђен ми је статус члана 

породице погинулог борца и признато право на породичну инвалиднину.

По кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да тражено право нисам-мо 
остварила-о у другом мјесту Републике Српске. 
  
Уз захтјев прилажем: 
  

1. Извод из матичне књиге умрлих за погинулог борца или Рјешење надлежног суда о    
      проглашењу несталог лица умрлим 

2.         Овјерену изјаву да су добијена (нису добијена) средства за изградњу споменика од 
            општине, предузећа, установе или војне јединице 
3. Доказ о добијеним средствима за изградњу надгробног споменика (само ако су иста 
            добијена) 
4. Предрачун за трошкове изградње, односно рачун за већ изграђени споменик 
5. Копију личне карте 
 

 год.
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                                                                                                   Подносилац захтјева
 У Броду, 
је      погинуо      умро      нестао дана 
године, као борац ВРС.
Погинули борац је сахрањен и споменик је изграђен на подручју општине/града 
                                                         на гробљу                                                         .
Рјешењем број                                    од                                     године утврђен ми је статус члана 
породице погинулог борца и признато право на породичну инвалиднину.
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Уз захтјев прилажем:
 
1.         Извод из матичне књиге умрлих за погинулог борца или Рјешење надлежног суда о                   проглашењу несталог лица умрлим
2.         Овјерену изјаву да су добијена (нису добијена) средства за изградњу споменика од
            општине, предузећа, установе или војне јединице
3.         Доказ о добијеним средствима за изградњу надгробног споменика (само ако су иста
            добијена)
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