Подносилац захтјева:
Име:
Име једног родитеља:
Презиме:
ЈМБГ:
Контакт адреса:
Контакт телефон:
РЕПУБЛИКА С РПСК А
ОПШТИНА БРОД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ПРЕДМЕТ: Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи.Имам статус :
1. члана породице погинулог борца
2. ратног војног инвалида ________ категорије
3. демобилисаног борца ________ категорије
4. члана породице умрлог РВИ ______ категорије
5. члана породице умрлог борца _______ категорије
6. корисника посебног мјесечног примања
Имовинско-социјално стање:
1. нисам запослен-а
2. запослен-а сам у ________________________ и остварујем мјесечна примања у износу од _______ КМ,
3. корисник сам пензије, личне или породичне инвалиднине, односно других примања која мјесечно износе
____________КМ,
4. немам никаквих примања,
5. чланови мог породичног домаћинства (супруга, дјеца, родитељи и др.), по основу запослења или по
другом основу (пензија, инвалиднина и сл.) остварују мјесечна примања у износу од _________КМ,
6. укупна мјесечна примања мог породичног домаћинства износе ___________ КМ.
Живим у заједничком домаћинству са ________ члан-а/ова породичног домаћинства.
(заокружи и попуни одговарајуће)
Новчану помоћ тражим:
1. за трошкове сахране
2. за трошкове лијечења и куповину лијекова
3. због тешке материјалне ситуације (стања социјалне потребе)
4. ____________________________________
Кратко образложење захтјева:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Потпис подносиоца
Брод ______________ године
______________________

Уз захтјев прилажем:
1. За додјелу једнократне новчане помоћи за трошкове сахране
1) Рјешење о статусу борачке категорије за подносиоца захтјева (уколико странка није приложила
прибавља орган по службеној дужности)
2) Рјешење о статусу борачке категорије за умрло лице (ако је исто припадало једној од борачких
категорија), (уколико странка није приложила прибавља орган по службеној дужности)
3) Изјава о заједничком домаћинству, (у истој треба навести ако је умрло лице, до момента смрти,
живјело у заједничком домаћинству са подносиоцем захтјева)
4) Извод из матичне књиге умрлих,
5) Овјерена изјава подносиоца захтјева ( иста треба да садржи ко је сносио трошкове сахране, да ли је
умрло лице било пензионер преко Фонда ПИО РС, и да ли су трошкови сахране остварени по
другом основу),
6) Доказ (рачун) о висини трошкова сахране,
7) Копија личне карте и копија текућег рачуна,
8) Ако захтјев подноси супруга умрлог РВИ или умрлог борца уз захтјев је неопходно приложити
извод из МКУ за умрлог РВИ или умрлог борца и извод из МКВ.
2. За додјелу једнократне новчане помоћи за трошкове лијечења и куповину лијекова
1) Рјешење о статусу борачке категорије (уколико странка није приложила прибавља орган по
службеној дужности),
2) Изјава о заједничком домаћинству,
3) Доказ о примањима (платна листа, чек од пензије и др.) за све чланове породичног домаћинства,
(није потребан доказ о висини примања која остварује преко Одсјека за БИЗ),
4) Увјерење о незапослености од Завода за запошљавање-Биро Брод (за све незапослене чланове
породичног домаћинства), односно овјерена изјава о незапослености, ако лице није пријављено на
Завод за запошљавање-Биро Брод,
5) Медицинска документацију о лијечењу (налази љекара специјалисте, отпусно писмо, упутнице
специјалисти, рачуни о плаћеним љекарским прегледима и купљеним лијековима и слично, не
старија од 6 мјесеци од дана подношења захтјева),
6) Копија личне карте и копија текућег рачуна,
7) Ако захтјев подноси супруга умрлог РВИ или умрлог борца, уз захтјев је неопходно приложити
извод из МКУ за умрлог РВИ или умрлог борца и извод из МКВ.
3. За додјелу једнократне новчане помоћи због тешке материјалне ситуације
1) Рјешење о статусу борачке категорије (уколико странка није приложила прибавља орган по
службеној дужности),
2) Изјава о заједничком домаћинству,
3) Доказ о примањима (платна листа, чек од пензије и др.) за све чланове породичног домаћинства,
(није потребан доказ о висини примања која остварује преко Одсјека за БИЗ),
4) Увјерење о незапослености од Завода за запошљавање-Биро Брод (за све незапослене чланове
породичног домаћинства), односно овјерена изјава о незапослености, ако лице није пријављено на
Завод за запошљавање-Биро Брод,
5) Доказ да ли подносилац захтјева остварује новчану помоћ или друга права преко Центра за
социјални рад - издаје Центар за социјални рад,
6) Други докази због којих подносилац захтјева тражи новчану помоћ због тешке материјалне
ситуације,
7) Копија личне карте и копија текућег рачуна.
Докази у тачки 3. (осим доказа под тачком 5) и 6) су неопходни и код подношења захтјева за
додјелу једнократне новчане помоћи за пренос посмртних остатака погинулог борца и за обилазак
гробног мјеста погинулог борца.
Подносилац захтјева је упознат да уколико не попуни захтјев са траженим подацима и уколико уз
захтјев не приложи све тражене доказе, захтјев ће бити одбијен као неуредан.

