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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

Молим Вас да ми се призна својство мирнодопског војног инвалида јер сам као војник
на________________________________________________________________________________
задобио_______________________________________________повређен____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Уз захтев прилажем:









лична карта (фотокопија) за подносиоца захтева, у случају расељеног лица
фотокопија потврде Полицијске станице;
уверење о држављанству;
извод из МКР;
уверење војне јединице о околностима повређивања или решење Војне поште о
отпуштању из Војске као неспособног за службу (издаје надлежна војна јединица
или војна установа);
уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног
рока (издаје Војни одсек према месту пребивалишта странке);
оверена фотокопија војне књижице;
медицинска документација о лечењу који потиче из времена службе у Војсци
Југославије и периода од 30 дана по отпуштању из Војске;

ТАКСЕ: Захтев ослобођен таксе

________________.год.
Врњачка Бања

Подносилац захтева
__________________________
(име и презиме)
Адреса ____________________
Тел: ______________________

НАЗИВ УСЛУГЕ
Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида
Орган задужен за спровођење
Општинска управа општине Врњачка Бања
Служба за привреду, локално економски развој и друштвене делатностиОпис услуге
Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида подноси лице (лично) које жели
да оствари својство мирнодопског војног инвалида
Где и како
Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида подноси се Служби за привреду,
локално економски развој и друштвене делатности-, канцеларија бр.1 (информације на број:
036/601-222) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 60 дана од дана подношења
уредног захтева ако се спроводи посебан испитни поступак.
Уз захтев подноси се:
 лична карта (фотокопија) за подносиоца захтева, у случају расељеног лица
фотокопија потврде Полицијске станице;
 уверење о држављанству;
 извод из МКР;
 уверење војне јединице о околностима повређивања или решење Војне поште о
отпуштању из Војске као неспособног за службу (издаје надлежна војна јединица
или војна установа);
 уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног
рока (издаје Војни одсек према месту пребивалишта странке);
 оверена фотокопија војне књижице;
 медицинска документација о лечењу који потиче из времена службе у Војсци
Југославије и периода од 30 дана по отпуштању из Војске;
Правна подлога
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ",
бр. 24/98, 29/98 - испр. и 25/2000 - одлука СУС и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др.закон и
111/2009 – др.закон)
Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“,
бр.30/10)
Оригинални образац
Zahtev za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida.doc

