
Подносилац захтјева: 

 ПРЕЗИМЕ:   Пријемни штамбиљ  

ИМЕ: 

ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА: 

ЈМБ: 

КОНТАКТ АДРЕСА:     

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА БРОД  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

 

ПРЕДМЕТ: Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи  

          за трошкове сахране 
 

 

Имам статус :  
 

1. борца _______ категорије 

2. војног инвалида _______ категорије 

3. члана породице погинулог борца 

4. члана породице умрлог војног инвалида _______ категорије 

5. корисника права на посебно мјесечно примање 

6. супруге умрлог борца ______ категорије 

7. немам статус борачке категорије 

(заокружити и попунити одговарајуће) 

 

Име и презиме умрлог лица: __________________________________________________________________ 

 

Умрло лице је имало статус: __________________________________________________________________ 

 

Умрло лице је:  1. било корисник пензије преко Фонда ПИО РС 

   2. било корисник пензије преко Фонда ПИО/МИО Федерације БиХ 

   3. било корисник иностране пензије 

   4. није било корисник пензије 

 

Сродство подносиоца захтјева са умрлим лицем: _______________________________________________ 

 

Новчану помоћ молим да исплатите на рачун број: _____________________________________________ 

 

Образложење захтјева: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

   

 

                          Подносилац захтјева 

У Броду,  ______________ године       
          _________________________________________________ 

 

 



 

Уз захтјев је потребно приложити: 

 
 

1) Рјешење о статусу борачке категорије за подносиоца захтјева (ако је исти имао статус 

борачке категорије) - прибавља орган по службеној дужности 
 

2) Рјешење о статусу борачке категорије за умрло лице (ако је исто имало статус борачке 

категорије) - прибавља орган по службеној дужности 
 

3) Извод из матичне књиге умрлих - издаје матична служба  
 

4) Изјава о заједничком домаћинству (кућна листа), (у истој треба навести и умрло лице, 

ако је до момента смрти, живјело у заједничком домаћинству са подносиоцем захтјева) - 

издаје се у шалтер-сали општине 
 

5) Овјерена изјава подносиоца захтјева (у истој треба навести лице које је сносило 

трошкове сахране, да ли су то лице и чланови његовог породичног домаћинства остварили 

трошкове сахране по другом основу, ако јесу по ком основу и да ли је умрло лице било 

корисник пензије преко Фонда ПИО РС) - издаје се у шалтер-сали општине 
 

6) Докази (рачуни) о висини трошкова сахране - издаје извршилац погребних услуга 
 

7) Ако захтјев подноси супруга умрлог РВИ или умрлог борца уз захтјев је неопходно 

приложити и извод из МКВ. 

 

 

Подносилац захтјева је упознат да уколико уз захтјев не приложи све потребне доказе, 

захтјев ће бити одбијен као неуредан. 

 

 

 

 

Забиљешка службеника који је запримио захтјев: 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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