
ЗАХТЕВ ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА И БОРАВКА У 

ДРУГОМ МЕСТУ ЗА ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ, КОРИСНИКЕ ПОРОДИЧНЕ 

ИНВАЛИДНИНЕ, ЦИВИЛНЕ ИНВАЛИДЕ РАТА И ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ 

ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА 

 

Право на накнаду трошкова за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом 

месту имају војни инвалид и корисник породичне инвалиднине кад их надлежни орган 

упути или позове у друго место ради прегледа пред лекарском комисијом или за време 

путовања ради коришћења права на бањско и климатско лечење.  

 

Право на накнаду трошкова за ЗА ГРАЂАНЕ исхрану и смештај има и лице које је 

поднело захтев за признавање својства војног инвалида или права на породичну 

инвалиднину, ако му је коначним решењем признато то својство, односно право. 

Цивилни инвалид рата може остварити право на накнаду трошкова за исхрану и смештај 

за време путовања и боравка у другом месту, под условима, у обиму, на начин и по 

поступку предвиђеном републичким прописима којима се уређује заштита ратних војних 

инвалида. Уз захтев се подноси: 1) фотокопију личне карте или извод чиповане личне 

карте подносиоца захтева 2) позив надлежне лекарске комисије на преглед. 

 

Уколико су услови испуњени, надлежни орган доноси решење о признавању права на 

накнаду трошкова за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом 

месту.Решење се доноси у року од 30 дана (препоручени рок 15 дана) Против решења 

може да се изјави жалба другостепеном органу у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Жалба се предаје овом органу без плаћања таксе.  

 

Преузимање захтева се врши у услужном центру Градске управе или са линка:  

https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2017/08/ISHRANA-I-SMESTAJ-ZA-VREME-

PUTOVANJA-I-BORAVKA-U-DRUGOM-MESTU.pdf  

 

Предаја захтева са потребном документацијом се врши у услужном центру Градске 

управе (шалтери 11 и 12 у периоду од 8,00 до 15,00 часова) У поступку решавања по 

наведеном захтеву не плаћа се такса, у складу са чланом 97. Закона о основним правима 

бораца, војних инвалида и породица палих бораца Контакт особа у Одељењу за 

друштвене делатности је Загорка Брујић, zbrujic@sombor.rs ,тел.468-154, (соба 54). 
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