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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА
РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

Образац попунити читко штампаним словима.
1. Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Место, улица и број
Контакт телефон
Предмет: Захтев за признавање својства ратног војног инвалида и права на личну инвалиднину, ортопедски
додатак и додатак за негу и помоћ.
Као борац
(навести јединицу)
вршећи војне дужности, друге дужности за војне циљеве у рату, оружаној акцији за очување државне безбедости у миру,
под околностима из чл.2. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (Сл. лист СРЈ”, бр.
24/98, исправка 29/98), дана
године

(навести околности под којима је дошло до оштећења организма)
задобио-ла сам рану, повреду, озледу, болест
(навести коју)
због које је код мене наступило оштећење организма од најмање 20% и то:
(навести оштећења организма која су последица)
од _______ до _______ године и отпуштен из
Лечен сам у
Војске Југославије, односно навести друге случајеве

,
решењем

број

од

године.

(навести орган који је донео решење)
Како испуњавам услове за признавање својства ратног војног инвалида из чл. 3. тач. 1. у вези са чл. 2. став 1.
тач.___, став 2. напред наведеног закона, молим да ми се призна својство ратног војног инвалида по основу
наведеног-их оштећења организма и да ми се призна право на личну инвалиднину, ортопедски додатак и
додатак за негу и помоћ у одговарајућем-им изнoсу-има прописаном-им законом.
Уз захтев прилажем:
- Уверење о ј држављанству, уверење о околностима задобијања оштећења организма,
- доказ о лечењу, решење о отпуштању из Војске Југославије, фотокопију личне карте,
- а на околности задобијања оштећења организма, предлажем да се по потреби саслушају следећи
.
сведоци:
.
По потреби навести и друга доказна средства
Овај поднесак је ослобођен таксе по чл. 18. став 1. тач. 6. Закона о административним таксама (“Сл. гласник РС”,
бр 49/92…. и 42/98), чл.16. став 1 тач.6. Закона о административним таксама (“Сл .лист РЦГ”, бр .41/94…и 13/96).

У Београду,
Датум

Потпис подносиоца захтева

