
 
POPIS DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE STATUSA HRVATSKOG 
RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA 
 
Stranka uz zahtjev prilaže: 
 

1. Uvjerenje o prebivalištu (ili preslika osobne iskaznice). 
2. Opis ratnog puta izdan od postrojbe HV-a (ili MUP-a) koja je pravna sljednica ratne 

postrojbe čiji je pripadnik bio podnositelj zahtjeva.* 
3. Medicinska dokumentacija o liječenju posljedica ranjavanja / ozljeđivanja / bolesti koja 

potječe neposredno po ranjavanju / ozljeđivanju / oboljenju, te u kontinuitetu do podnošenja 
zahtjeva (zahtjevu se prilažu preslike, izvornike donijeti na uvid). 

4. Preslika starog osobnog zdravstvenog kartona (OZK), ovjerena od izabranog doktora 
obiteljske (opće) medicine, a za razdoblje od kada se OZK vodi elektroničkim putem: 
elektronički zapis OZK-a na prenosivim medijima za pohranu podataka (CD ili stick). 

5. Za ranjavanje ili ozljeđivanje: 
- potvrda o stradavanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.** 

6. Za zatočeništvo: 
- potvrda o okolnostima uhićenja odnosno nestanka hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata.** 
 
Dokumentacija koju pribavlja službenik po službenoj dužnosti: 
 

1. Rodni list *** 
2. Domovnica 
3. Uvjerenje o nekažnjavanju podnositelja zahtjeva 
4. Potvrda Područne službe HZMO-a da podnositelj zahtjeva ne prima novčanu naknadu za 

tjelesno oštećenje po propisima o mirovinskom osiguranju 
5. Potvrda Područne službe HZMO-a o primanju mirovine ili novčane naknade podnositelja 

zahtjeva  
6. Potvrda Područne službe HZMO-a o mirovinskom osiguranju podnositelja zahtjeva 
7. Potvrda o sudjelovanju u Domovinskom ratu  
8. Potvrda o pripadnosti postrojbi 
9. Potvrda nadležnog Ministarstva o zatočenju u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom 

neprijateljskom objektu (ako se podnositelj zahtjeva vodi u evidenciji Ministarstva).  
________________________________________________________________________________ 
Napomena: 
* Ako podnositelj zahtjeva nema opis ratnog puta izdan od nadležne postrojbe HV-a, a bio je 
pripadnik HRM-a, 16. TD-a ili 39. inženjerijsko-pontonirske bojne, treba priložiti izvornik opisa 
ratnog puta potpisan od ratnog zapovjednika (zapovjednika satnije ili višeg) te ovjeren kod javnog 
bilježnika (opis ratnog puta treba sadržavati prikaz ratnih zadataka koje je hrvatski branitelj iz 
Domovinskog rata izvršavao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske). Pripadnici drugih postrojbi 
HV-a trebaju sami napisati opis ratnog puta (obrazac mogu zatražiti od službenika Područnog 
odsjeka za obranu Dubrovnik) te izvornik priložiti uz zahtjev.  
Za one hrvatske branitelje koji nemaju opis ratnog puta, a u Domovinskom ratu su bili pripadnici 
MUP-a, opis ratnog puta zatražit će ovaj Ured po službenoj dužnosti nakon što podnesu zahtjev za 
priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata. 
** Ako podnositelj zahtjeva nema navedene potvrde, treba priložiti izvornik opisa okolnosti 
stradavanja, odnosno okolnosti uhićenja ili nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 
napisan i potpisan od ratnog zapovjednika (zapovjednika satnije ili višeg) te ovjeren kod javnog 
bilježnika. 

- u potvrdi o stradavanju treba biti navedeno: pripadnost postrojbi, vrijeme, mjesto i opis 
uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ranjen ili ozlijeđen. 

- u potvrdi o okolnostima uhićenja odnosno nestanka treba biti navedeno: pripadnost 
postrojbi, vrijeme, mjesto i okolnosti uhićenja ili nestanka hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata. 

*** Ako je podnositelj zahtjeva rođen u inozemstvu i nije upisan u matice rođenih u Republici 
Hrvatskoj, dužan je priložiti rodni list u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 




