
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 утврђивање статуса ЦЖР/члана породице ЦЖР и  
                                    признавање права на цивилну личну/породичну инвалиднину

Молим да ми/нам се утврди статус и припадајућа права:

       ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА 

      ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА

ЗА СТАТУС ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА :

Навести  датум, мјесто и околности под којим је наступило оштећење организма.

Као цивил 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да тражено право нисам 
оствари-о/ла у другом мјесту Републике Српске, нити у другој држави.

ЗА СТАТУС ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА:

Молим да ми се призна право на породичну инвалиднину, како мени тако и члановима 
породице, по основу     сина     мужа      оца, који има статус:     погинуле     убијене     умрле        
     нестале цивилне жртве рата. 

                                                                                   је     погинуо     умро     нестао као цивил у 
мјесту                                                                       дана                                                 године.

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да тражено право нисам 
оствари-о/ла у другом мјесту Републике Српске, нити у другој држави.



                                                                                                   Подносилац захтјева
 У Броду,  год.

Подаци о члановима домаћинства за које се тражи утврђивање статуса члана породице ЦЖР: 
1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
 
НАПОМЕНА: Чланом 35. Закона о заштити цивилних жртава рата -пречишћени текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број 24/10) прописано је да се захтјев за признавање права по овом 
Закону може поднијети у року од пет година, од када је лице под околностима из члана 2. овог 
Закона задобило оштећење организма или је убијено, погинуло, умрло или нестало. 
 

Уз захтјев прилажити: 
  
Цивилна жртва рата Члан породице цивилне жртве рата 
  

1. Овјерена копија увјерења                       1. Овјерена копија увјерења о 
    или друга писмена доказна средства о          погибији-смрти (нестанку) 
    околностима рањавања-повређивања      2. Остала доказна средства о околностима 
2. Медицинска документација о лијечењу          погибије-смрти (нестанка) 
    након рањавања-повређивања      3. Извод из матичне књиге умрлих  
3. Изјава о заједничком домаћинству                              (за погинуло, убијено, умрло лице)  
4. Копија личне карте      4. Доказ о запослењу/незапослености, 

   пензији, за чланове пор.домаћинства 
5. Доказ о примањима за чланове 
    породичног домаћинства (плата,         
    пензија, инвалиднина и др.) 
6. Извод из МКВ (ако супруга подноси    
    захтјев) 
7. Извод из МКР за дјецу 
8. Изјава о заједничком домаћинству 
9. Копија личне карте 

 


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 утврђивање статуса ЦЖР/члана породице ЦЖР и 
                                    признавање права на цивилну личну/породичну инвалиднину
Молим да ми/нам се утврди статус и припадајућа права:
       ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА
      ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА
ЗА СТАТУС ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА :
Навести  датум, мјесто и околности под којим је наступило оштећење организма.
Као цивил 
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да тражено право нисам оствари-о/ла у другом мјесту Републике Српске, нити у другој држави.
ЗА СТАТУС ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА:
Молим да ми се призна право на породичну инвалиднину, како мени тако и члановима породице, по основу     сина     мужа      оца, који има статус:     погинуле     убијене     умрле                        нестале цивилне жртве рата. 
                                                                                   је     погинуо     умро     нестао као цивил у мјесту                                                                       дана                                                 године.
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да тражено право нисам оствари-о/ла у другом мјесту Републике Српске, нити у другој држави.
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                                                                                                   Подносилац захтјева
 У Броду, 
 год.
Подаци о члановима домаћинства за које се тражи утврђивање статуса члана породице ЦЖР:
1.
2. 
3. 
4. 
5. 
 
НАПОМЕНА: Чланом 35. Закона о заштити цивилних жртава рата -пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 24/10) прописано је да се захтјев за признавање права по овом  Закону може поднијети у року од пет година, од када је лице под околностима из члана 2. овог Закона задобило оштећење организма или је убијено, погинуло, умрло или нестало.
 
Уз захтјев прилажити:
 
Цивилна жртва рата                                             Члан породице цивилне жртве рата
 
1. Овјерена копија увјерења                                                 1. Овјерена копија увјерења о
    или друга писмена доказна средства о                           погибији-смрти (нестанку)
    околностима рањавања-повређивања                       2. Остала доказна средства о околностима
2. Медицинска документација о лијечењу                           погибије-смрти (нестанка)
    након рањавања-повређивања                                3. Извод из матичне књиге умрлих 
3. Изјава о заједничком домаћинству                              (за погинуло, убијено, умрло лице)         
4. Копија личне карте                                         4. Доказ о запослењу/незапослености,
   пензији, за чланове пор.домаћинства
5. Доказ о примањима за чланове
    породичног домаћинства (плата,        
    пензија, инвалиднина и др.)
6. Извод из МКВ (ако супруга подноси   
    захтјев)
7. Извод из МКР за дјецу
8. Изјава о заједничком домаћинству
                                                               9. Копија личне карте
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