
УВЕЋАНA ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПО ПАЛОМ БОРЦУ 

 

Захтев за признавање права на увећану породичну инвалиднину могу поднети: родитељ 

палог борца који није имао више деце, као и родитељ палог борца који је имао више деце 

и коме су остала деца изгубила живот као грађанске жртве рата, затим, брачни друг палог 

борца који нема деце односно има једно или више деце која су неспособна за 

привређивање, под условом да је та неспособност наступила пре 15. године живота 

детета, односно пре 26. године живота ако је дете било на школовању, као и дете палог 

борца. Родитељ палог борца који није имао друге деце, као и родитељ палог борца који 

је имао више деце и коме су остала деца изгубила живот као грађанске жртве рата, има 

право на увећање породичне инвалиднине за 50%. Родитељ палог борца који није имао 

друге деце, као и брачни друг палог борца који нема деце, односно ако имају једно или 

више деце која су неспособна за привређивање под условом да је та неспособност 

наступила пре 15. године живота детета, односно пре 26. године живота ако је дете било 

на школовању, као и дете палог борца, имају право на увећану породичну инвалиднину, 

која износи 35% од основа.  

 

Уз захтев се прилаже: 1) оверену изјаву два сведока о чињеници да родитељ палог борца 

није имао друге деце осим палог борца, односно да је имао више деце која су изгубила 

живот као грађанске жртве рата 2) медицинску документацију за дете палог борца које 

је неспособно за привређивање Осталу документацију/податке о којима се води 

службена евиденција прибавља/врши увид надлежни орган, и то: 1) Извод из матичне 

књиге рођених за дете палог борца 2) Потврду о редовном школовању за дете палог борца  

 

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/UVECANA-PORODICNA-

INVALIDNINA-PO-PALOM-BORCU.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 бр.54. 
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