
ПРИЗНАЊЕ СВОЈСТВА РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, МИРНОДОПСКОГ 

ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА 

 

Правни основ  за остваривање својства ратног војног инвалида и мирнодопског војног 

инвалида  је Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих 

бораца ("Сл.лист СРЈ" број 24/98, 29/98, 25/2000, „Сл.гласник РС“101/2005, 111/2009 и 

50/2018), а за признавање својства цивилног инвалида рата Закон о правима цивилних 

инвалида рата ("Сл.гласник РС", број 52/96). 

 

Својство ратног војног инвалида могу да остваре лица која имају држављанство Р Србије 

а која су задобила рану, повреду, озледу или болест вршећи војне дужности или друге 

дужности за циљеве у рату или оружаним акцијама за очување државне безбедности у у 

миру, при вршењу војних дужности у страној земљи ако га је на вршење тих дужности 

упутио надлежни војни орган у оквиру међународних обавеза РС и за време ратног 

заробљеништва, и лица код којих је већ постојала болест која се погоршала услед вршења 

војне дужности или за време ратног заробљеништва. Оштећење организма мора бити 

најмање 20%. Ратни војни инвалиди су према степену оштећења организма разврстани у 

десет група. Својство мирнодопског војног инвалида може да оствари лице, држављанин 

РС, које је у миру као војник на одслужењу војног рока, студент војне академије, ученик 

средње војне школе, слушалац школе за резервне официре и лице у резервном саставу, 

добровољац на војној дужности у војсци РС ако је у вршењу војне службе или дужности 

у вези са војном службом, без своје кривице, задобио рану, повреду и озледу због које је 

наступило оштећење организма од најмање 20% или је задобио болест која је у узрочној 

вези са војном службом због чега је наступило оштећење организма за најмање 60%. 

Својство цивилног инвалида рата може остварити лице, држављанин РС, код ког је 

наступило оштећење организма од најмање 50% услед ране, повреде, озледе задобијене 

злостављањем или лишењем слободе од стране непријатеља за време рата или од 

заосталог ратног материјала или непријатељске диверзантске одн.терористичке акције. 

 

 Уз захтев се подноси:1)фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте 

2)уверење о околностима задобијања оштећења организма 3)медицинска документација 

из периода настанка оштећења организма и из периода подношења захтева. Осталу 

документацију (извод из МК рођених, уверење о држављанству, уверење из казнене 

евиденције, уверење Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске 

ресурсе Министарства одбране о околностима рањавања или повређивања, уверење 

МУПа) прибавља надлежни орган. Након добијања мишљења надлежног министарства 

о веродостојности доказа, орган ће, уколико су докази веродостојни, а у складу са чл. 82. 

Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, упутити 

захтев првостепеној лекарској комисији на давање налаза и мишљења о степену телесног 

оштећења, односно проценту војног инвалидитета. 

 

 Надлежни орган доноси решење у року од 60 дана од покретања поступка. Решење 

подлеже ревизији од стране другостепеног органа - Покрајински секретаријат за 

социјалну политику, демографију и равноправност полова Нови Сад. 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/PRIZNAVANJE-SVOJSTVA-RVI-

MVI-CIR.pdf  

https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2017/08/PRIZNAVANJE-SVOJSTVA-RVI-MVI-CIR.pdf
https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2017/08/PRIZNAVANJE-SVOJSTVA-RVI-MVI-CIR.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). 

 

 


