
ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, 

МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА 

 

Право на додатак за негу и помоћ има: - Војни инвалид I групе; -Војни инвалид II, III и 

IV групе, са оштећењем организма које је, са војним инвалидитетом, једнако оштећењу 

организма војног инвалида I групе Цивилни инвалид рата може остварити право на 

додатак за негу и помоћ под условима као и војни инвалид.  

 

Војни инвалиди се ради остваривања права на додатак за негу и помоћ, разврставају у 

три степена.  

 

Уз захтев се подноси: 1. Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте 2. 

Медицинска документација не старију од 6 месеци Осталу документацију/податке о 

којима се води службена евиденција прибавља/врши увид надлежни орган, и то: 1) 

Уверење Републичког Фонда ПИО да подносилац захтева не остварује накнаду за туђу 

негу и помоћ по прописима ПИО 2) Решење о признатом својству војног инвалида и 

цивилног инвалида рата од I до IV групе 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. Уколико је 

захтев уредан или је странка у остављеном року допунила неуредан захтев, орган ће, 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 

потреби додатка за негу и помоћ, односно разврставање војног инвалида у одговарајући 

степен.  

 

Надлежни орган доноси решење у року од 60 дана од покретања поступка (препоручени 

рок 50 дана). 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/DODATAK-ZA-NEGU-I-POMOC-

RVIMVICIR.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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