ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Oдељењу за друштвене делатности
улица Македонска број 42
БЕОГРАД

ЗАХТЕВ
ЗА ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА,
МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА
На основу члана 39. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица
палих бораца (,,Сл. лист СРЈ“ број 24/98, 29/98 - испр. и 25/2000 - одлука СУС и „Службени
гласник РС“ број 101/2005 - др. закон и 111/2009 - др. закон), чл. 4. и чл. 7. Закона о правима
цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број 52/96) и Правилника о медицинским
индикацијама за разврставање војних инвалида у степене додатка за негу и помоћ (,,Сл. лист
СРЈ“ број 37/98), подносим захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ:
(заокружити)
Ратног војног инвалида
- Мирнодопског војног инвалида
- Цивилног инвалида рата
Решење којим ми је признато својство војног инвалида ______ групе, односно цивилног
инвалида рата _______ групе, налази се у мом инвалидском предмету, те вас молим да по
службеној дужности прибавите податак о овој чињеници.
__________________________________________________________________________________,
(име и презиме подносиоца захтева)
место рођења _____________________________________, година рођења __________________,
име оца _______________________.
Уз захтев достављам:
- Фотокопију личне карте или извод чиповане личне карте
- Медицинску документација не старија од 6 месеци
Подносилац захтева, у складу са одредбама члана 103. став (3) Закона о општем управном
поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) прилаже изјаву да:
1. је сагласан да сам орган за потребе поступка може прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција код другог органа, када је то неопходно за
одлучивање (решење о признавању својства РВИ, МВИ и ЦИР; уверење Републичког
Фонда ПИО да подносилац захтева не остварује накнаду за туђу негу и помоћ).
2. ће сам прибавити и доставити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, а који су неопходни за одлучивање (решење о признавању својства РВИ,
МВИ и ЦИР; уверење Републичког Фонда ПИО да подносилац захтева не остварује
накнаду за туђу негу и помоћ).
Напомена: Заокружити одговарајући број у зависности од приложене изјаве.
У Београду,

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

дана _______________. године
____________________________________
(презиме и име)
____________________________________
(адреса)
Контакт: ____________________________
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Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке
неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Поступак покрећем код _____________________________________________________________
ради остварививања права __________________________________________________________
и тим поводом дајем следећу
ИЗЈАВУ
I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку
одлучивања. 1
_______________________
(место)
_____________________
(датум)

__________________________
(потпис даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу
сам/а за потребе поступка прибавити: 2
а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су
неопходни за одлучивање.
б) следеће податке:3
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не
поднесем у року од ________________ дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним.
_________________________
(место)
________________________________
(датум)

_______________________
(потпис даваоца изјаве)

Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др.
закон, 68/12 – одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради
обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне
безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно
финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у
другим случајевима на основу писменог пристанка лица.
1

2

Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила
Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних
података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.
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