ЗАХТЕВ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА
НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Захтев за признавање права на накнаду за време незапослености може поднети ратни
војни инвалид од I до IV групе, под условом да није у радном односу, да нема приход од
друге делатности и да је пријављен на евиденцији незапослених лица Националне службе
за запошљавање. За решавање по поднетом захтеву, документацију/податке о којима се
води службена евиденција прибавља/врши увид надлежни орган, и то: 1) уверење о
имовном стању Пореске управе 2) уверење о имовном стању Службе за катастар
непокретности 3) уверење Агенције за привредне регистре као доказ да ли ратни војни
инвалид обавља привредну делатност 4) уверење Националне службе за запошљавање о
незапослености (да је РВИ у евиденцији те службе као незапослено лице) 5) уверење
Централног регистра за обавезно социјално осигурање да ли се врши уплата доприноса
за обавезно социјално осигурање за ратног војног инвалида 6) уверење РФПИО о томе
да ли се за корисника уплаћују доприноси за ПИО. 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/NAKNADA-ZA-VREMENEZAPOSLENOSTI-RVI.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).

