РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ, 75446 Милићи
Ул. Јована Дучића Бр. 2.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА OПШТУ УПРАВУ
Телефон:056/745-220

ОПШТИНА МИЛИЋИ
www.opstinamilici.org

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

РАДНО ВРИЈЕМЕ
ОД 07-15 ЧАСОВА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
Ул. Јована Дучића бр. 2
е – mail: opmilici@ teol.net

ВОДИЧ
ЗА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК И
ДОДАТАК ЗА ЊЕГУ И ПОМОЋ
ДРУГОГ ЛИЦА

Милићи, јули 2010. године

Право на ортопедски додатак има инвалид од прве до
шесте категорије коме је војни инвалидитет утврђен због
оштећенја организма која су непосредна последица
задобијене ране, повреде, озлиједе или болести која је
проузроковала ампутацију екстремитета или тешко
оштећене функције екстремитета као и потпуног губитка
вида на оба ока.
Право на његу и помоћ другог лица аутоматски стичу војни
инвалиди и цивилне жртве рата прве категорије, док ће
војни инвалиди друге, треће и четврте категорије
остварити ово право ако је њихово оштећење организма
заједно са већ постојећим војним инвалидитетом једнако
оштећењу организма прве категорије.

темељу чега ће службеник за управно рјешавање донијети
рјешење о праву на ортопедски додатак или додатак за
његу и помоћ другог лица.
Рјешење ће се доставити начелнику Одјељења за општу
управу на контролу и потписивање, након чега ће бити
прослијеђено на шалтер салу.
О ријешеном захтјеву странку ће обавијестити телефоном
или на други прикладан начин, а рјешење ће се доставити
путем редовне поште.
Рок за рјешавање овог захтјева је 60 дана од дана пријема
комплетног захтјева.

ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА

ПРАВНА ПОУКА

Захтјев за ортопедски додатак као и додатак за његу и
помоћ другог лица странке предају у шалтер сали Општине
Милићи сваки радни дан од 07, до 15,00 часова.

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 дана пријема
жалбе. Жалба је ослобођена административне таксе.

Уз
захтјев
странка
прилаже
нову
медицинску
документацију са налазом љекара специјалисте Клиничког
центра, у којој се недвосмислено упућује на потребу за
овим додацима.
У случају некомплетности захтјева службеник ће упозорити
подносиоца да допуни захтјев потребном документацијом у
року од 7 (седам) дана. Од дана комплетирања захтјева
почеће се рачунати законски рок за рјешавање захтјева.

ПОСТУПАК РЈЕШАВАЊА ЗАХТЈЕВА
Захтјев се доставља
начелнику Одјељења за општу
управу који исти прослеђује службенику на управно
рјешавање. Службеник за управно рјешавање ће упутити
странку на Првостепену љекарску комисију и о времену
засједања Комисије ће благовремено обавијестити
странку.
На основу приложене документације Комисија ће утврдити
да ли постоји потреба за захтјеваним додацима, на

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).
Све информације у вези са Вашим захтјевом можете
добити код службеника за правну помоћ и информисање у
сали општине Милићи.

