
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК РАТНОГ ВОЈНОГ 

ИНВАЛИДА, МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И 

ЦИВИЛНОГИНВАЛИДА РАТА 

 

Захтев за признавање права на ортопедски додатак ратног војног инвалида, 

мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата, може поднети физичко лице 

које испуњава законом прописане услове, надлежном органу јединице локалне 

самоуправе, према свом пребивалишту. Оштећења организма која представљају основ за 

признавање права на ортопедски додатак, разврставају се у четири степена, према 

тежини, врсти и узроку оштећења. Право на ортопедски додатак има војни инвалид од I 

до VI групе коме је војни инвалидитет утврђен због оштећења организма које је 

непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је 

проузроковала ампутацију екстремитета или тешко оштећење функције екстремитета, 

као и због потпуног губитка вида на оба ока. Цивилни инвалиди рата остварују право на 

ортопедски додатак под условима, у обиму, по поступку као и војни инвалиди.  

 

Уз захтев се прилаже: - медицинска документација не старија од 6 месеци.  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 

оштећењу организма односно разврставању 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/PRIZNAVANJE-PRAVA-NA-

ORTOPEDSKI-DODATAK-RVIMVI-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). 
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