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Право на додјелу новчаних средстава за изградњу
надгробног споменика погинулом борцу имају породице
погинулих бораца које ову накнаду нису примиле по неком
другом основу, односно којима трошкове није санирала
нека друга организација или установа.

ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА

Уз захтјев је потребно приложити следећа документа:
•

Рјешење о признавању права на породичну
инвалиднину на које је у поступку ревизије дата
сагласност Министарства рада и борачкоинвалидске заштите.

•

Писмена изјава подносиоца захтјева да није добио
предметну
накнаду,
нити
чланови
његове
породице.

ПОСТУПАК РЈЕШАВАЊА ЗАХТЈЕВА
Захтјев се прослеђује начелнику Одјељења за општу
управу, а начелник исти доставља самосталном стручном
сараднику на рјешавање који на основу приложених
докумената и службене евиденције утврђује да
подносилац захтјева није већ искористио право и доноси
рјешење.
Рјешење ће се доставити начелнику Oдјељења на
контролу и потписивање након чегa ће бити прослијеђено
на шалтер салу.
О ријешеном захтјеву странку ће se обавијестити
телефоном или на други прикладан начин, а рјешење ће се
доставити путем редовне поште.
Рок за рјешавање овог захтјева је 30 дана од дана пријема
комплетног захтјева.
ПРАВНА ПОУКА

•

Потврда да накнада није исплаћена у ранијој
општини пребивалишта.

•

Предрачун
споменик).

•

Извод из МКУ погинулог борца (ради утврђивања
мјеста сахране).

трошкова

(рачун

за

изграђени

У случају некомплетности захтјева службеник ће упозорити
подносиоца да допуни захтјев потребном документацијом у
року од 8 дана. Од дана комплетирања захтјева почеће се
рачунати законски рок за рјешавање захтјева.

Странка има право жалбе на предметно рјешење у року
од 15 дана од дана пријема рјешења. Жалба се упућује
Министарству рада и борачко-инвалидске заштите.
Надлежни орган који је дужан провјерити да ли је жалба
допуштена, благовремена и изјављена од овлаштеног
лица, те ако су сва три услова задовољена, жалбу ће са
свим списима који се односе на предмет прослиједити
Министарству најкасније у року од 15 дана од дан апријема
жалбе. Жалба је ослобођена административне таксе.
Рјешење је коначно када о њему одлучи надлежни орган за
рјешавање по жалби. Против коначног рјешења се не може
изјавити жалба, већ се може покренути управни спор код
Врховног суда РС.
Сва рјешења, увјерења и потврде Одјељење издаје на
основу Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр.55/07, 59/08 и
118/09) и Закона о заштити цивилним жртвама рата („Сл.
гласник РС“ бр. 24/10).

