
ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И 

МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА 

 

Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала ратног војног инвалида и 

мирнодопског војног инвалида, може поднети физичко лице које испуњава законом 

прописане услове, надлежном органу јединице локалне самоуправе, према свом 

пребивалишту. Војни инвалид има право на ортопедска и друга помагала за оштећење 

организма по основу кога му је признат војни инвалидитет, у складу са медицинским 

индикацијама утврђеним прописима донетим за извршење овог закона. 

  

Уз захтев се прилаже: 1. фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте 2. 

медицинска документација – налази специјалисте физикалне медицине и рехабилитације 

и налази специјалисте ортопедије (не старији од 6 месеци) Осталу 

документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид 

надлежни орган, и то: 1) Решење о признатом својству ратног/мирнодопског војног 

инвалида 2) Потврда Републичког Фонда за здравствено осигурање и 3) Потврда Фонда 

за социјално осигурање војних осигураника, да подносилац захтева не остварује преко 

ових фондова право на истоветно помагало. Уколико су услови испуњени, надлежни 

орган доноси решење о признавању права на ортопедско и друго помагало, али исто не 

уручује кориснику, већ један примерак истог са оригиналом налога за издавање 

помагала, доставља надлежном министарству, са следећом документацијом: 1. овереном 

копијом решења о признатом својству војног инвалида са доказом да је цењено као 

законито од стране другостепеног органа 2. овереном копијом налаза и мишљења 

лекарске комисије 3. потврдама Републичког фонда за здравствено осигурање и Фонда 

за социјално осигурање војних осигураника о томе да ли је војни инвалид остварио 

истоветно право преко тих фондова овереном копијом попуњеног обрасца на коме је 

вођења евиденција о помагалима која су издата војном инвалиду.  

 

Надлежни орган доноси решење у року од 60 дана од покретања поступка , не плаћа се 

такса, у складу са чланом 97. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и 

породица палих бораца. (препоручени рок 45 дана). Против решења може да се изјави 

жалба другостепеном органу Покрајинском секретаријату за социјалну политику, 

демографију и равноправност полова Нови Сад 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/ORTOPEDSKA-I-DRUGA-

POMAGALA-RVIMVI.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). Контакт особа у Одељењу за 

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