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                                                Подносилац захтјева ГУБЛ-ОБ-08/37 

Име, име  родитеља, презиме   ( ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ) 

Датум и мјесто рођења  

Адреса становања  

Контакт (тел. – e-mail)  
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСА И ПРАВА ПО ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ    
                      ЖРТАВА РАТНЕ ТОРТУРЕ 

                                        
    I  ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСА ЖРТВЕ РАТНЕ ТОРТУРЕ 

 

ПОДАЦИ О ПРЕТРПЉЕНОЈ ТОРТУРИ  

Вријеме (период) дешавања тортуре  

Мјесто дешавања  тортуре   

Облици претрпљене тортуре (заокружити)  
 

- незаконито лишавање слободе (описати – навести чињенице о догађају) 
 
 

- незаконито лишавање слободе и сексуално насиље (описати – навести чињенице о 
догађају) 
  

 

- сексуално насиље (описати – навести чињенице о догађају)  
 

- остали облици тортуре (описати – навести чињенице о догађају)  
 

 

Евентуалне посљедице сексуалног насиља (заокружити) 

- присилна трудноћа  

- присилно изазван побачај 

- рођење дјетета због присилне трудноће 

Да ли је сексуално насиље почињено према малољетном лицу: да – не (заокружити) 

Подаци о починиоцима тортуре (уколико су познати): 

 

 
 

               (Датум подношења захтјева)                                                    (Потпис подносиоца захтјева) 
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II  ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА (заокружити за шта се подноси захтјев) 
- признавање права на мјесечно новчано примање 

- признавање права на здравствено осигурање 

 
 
 
 

III  ПРАВА ОСТВАРЕНА ПО ДРУГИМ ПРОПИСИМА 
 

- Да ли је право на новчано примање остварено по истом чињеничном основу по другом пропису:   
ДА - НЕ (заокружити).  Навести пропис ако је заокружено „да:“   
 
____________________________________________________________________ 
 

Да ли се захтјев подноси ради остваривања повољнијег права у односу на признато право по 
пропису из области заштите цивилних жртава рата: (заокружити)  ДА  –  НЕ 
 

 
 
 
 
 

IV  ПРИЛОЗИ 

-  Писмена сагласност подносиоца за обраду личних података 

-  Расположиви докази који се односе на  тортуру и посљедице тортуре   

 

 

 

 

 

 

 

Т А К С Е   И  Н А К Н А Д Е 

Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна Позив на бр./коментар 

- 
 

 

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом):   Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.  

  Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана. 

 
   

 


