
ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА ВОЈНОГ ИНВАЛИДА 

И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА 

 

Захтев за повећање процента инвалидитета може поднети војни инвалид и цивилни 

инвалид рата, код кога су наступиле промене које су од утицаја на права утврђена 

коначним решењем, по истеку две године од дана доношења коначног решења. По 

поднетом захтеву, биће покренут поступак ако војни инвалид и цивилни инвалид рата 

учини вероватним да је настала промена од утицаја на утврђено право. Сматра се да је 

учињено вероватним да је настала промена од утицаја на утврђено право, ако војни 

инвалид односно цивилни инвалид рата о томе поднесе налаз лекара специјалисте и ако 

посебна лекарска комисија од три члана лекара специјалиста, на основу тог налаза и 

друге медицинске документације, да мишљење да има основа да се преиспита утврђени 

проценат инвалидитета. Уз захтев се подноси: 1) налаз лекара специјалисте и другу 

медицинску документацију која се односи на признати основ инвалидитета (препорука: 

не старији од 6 месеци). 

 

Надлежни орган упућује списе предмета подносиоца захтева са предатом медицинском 

документацијом, посебној лекарској комисији при надлежном министарству, односно 

Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова, која ће на основу тог налаза и друге медицинске документације, дати мишљење 

да ли има основа да се преиспита утврђени проценат војног инвалидитета. Надлежни 

орган доноси решење у року од 60 дана од покретања поступка 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/POVECANJE-PROCENTA-

IVALIDITETA-RVI-CVI.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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