ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПОСЛЕ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И
ПАЛОГ БОРЦА
Захтев за признавање права на породичну инвалиднину могу поднети: чланови уже
породице палог борца и чланови уже породице војног инвалида од I до VII групе, после
његове смрти, под одређеним условима: 1. удова када наврши 45 година живота или
удовац кад наврши 50 година живота, као и пре навршених 45, односно 50 година живота
ако су неспособни за привређивање, 2. деца, усвојеници, пасторчад - до навршене 15.
године живота, односно до завршетка школовања, а најкасније до навршене 26. године
живота, односно деца палог борца до 27. године живота, а ако су неспособни за
привређивање -за време док та неспособност траје, под условом да је неспособност
наступила пре навршене 15. године, односно 26. године живота, а код деце палог борца
до 27. године живота. У случају да ужу породицу сачињавају брачни друг са једним
дететом или са више деце, брачни друг има право на породичну инвалиднину као
сауживалац са њима, без обзира на горе наведене услове, и то док и једно од те деце има
право на породичну инвалиднину.
Изузетно брачни друг војног инвалида који је у време смрти био корисник додатка за
негу и помоћ, има право на породичну инвалиднину независно од услова предвиђених у
тим одредбама, ако је са војним инвалидом живео у заједничком домаћинству. Осим лица
напред наведених, захтев могу поднети и: 1. родитељи, очух, маћеха или усвојиоци који
су палог борца издржавали или које је пали борац издржавао, 2. родитељи, очух, маћеха
или усвојиоци који су војног инвалида издржавали или које је он издржавао, 3. брат,
сестра и унук палог борца које је пали борац издржавао, остварују ово право под истим
условима као и деца, усвојеници и пасторчад. Породична инвалиднина по умрлом војном
инвалиду износи 10% од основа, а породична инвалиднина за корисника који је то право
остварио као члан породице палог борца, износи 60% од основа.Уколико породичну
инвалиднину остварује више чланова породице, за сваког сауживаоца износ породичне
инвалиднине, повећава се за 50%. Уз захтев се прилаже: 1) Копију личне карте или извод
чиповане личне карте 2) Изјаву два сведока оверену код нотара, да брачни друг није
засновао нову брачну или ванбрачну заједницу 3) Уверење о околностима погибије члана
породице 4) Медицинску документацију за дете палог борца које је неспособно за
привређивање, као и за удову ако је неспособна за привређивање. 5) Потврду о редовном
школовању и полагању испита, за децу старију од 15 година Осталу
документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид
надлежни орган, и то: 1) Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева и
чланове уже породице 2) Извод из матичне књиге венчаних за брачног друга 3) Извод из
матичне књиге умрлих за лице по основу кога се остварује право 4) Извод из матичне
књиге рођених за лице по основу кога се остварује право 5) Уверење о држављанству за
подносиоца захтева и чланове уже породице 6) Уверење из казнене евиденције за
подносиоца захтева и чланове породице да нису осуђени правоснажном судском
пресудом због учествовања у рату на страни окупатора или његових помагача, као и да
нису осуђени правоснажном судском пресудом за ратне злочине 7) Уверење Управе за
традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране о
околностима погибије лица по основу кога се остварује право 8) Уверење МУП, ако је у
питању припадник МУП 9) Потврду о редовном школовању и полагању испита за децу
старију од 15 година. Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених
докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити
накнадно. Такође странка изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и
прибави податке или документа неопходна за одлучивање.

Надлежни орган доноси решење у року од 60 дана од покретања поступка (препоручени
рок 60 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/PORODICNA-INVALIDNINA-POSLESMRTI-RVI-I-PALOG-BORCA.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.

