
  

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА 

РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 

 

 

 Према важећим прописима из области  борачко-инвалидске заштите и заштите 

цивилних инвалида рата, права из обе области (према подацима за месец новембар 2015. 

године) користи укупно 32635 корисника и то : 

         - 16992 инвалида, од чега: 

 - 11056 ратних војних инвалида,  

           -  4703  мирнодопских војних инвалида, 

 - 1233 цивилна инвалида рата, 

         - 457 бораца НОР-а и 

        -15186 чланова породица палих бораца, умрлих војних инвалида, умрлих цивилних 

инвалида рата и породица цивилних жртава рата. 

 Сваки корисник права остварује по наведеним прописима обично више различитих 

права. За 2015. годину за исплату свих права наведеним корисницима планирано је 

15.150.000.000,00 динара од чега ће бити реализовано 14.200.000.000,00 динара. 

 

  

 Који су проблеми које закон треба да реши? 

  

 Овим законом потребно је решити следеће проблеме: 

- Проблем неусклађености прописа из области борачко-инвалидске заштите 

са Уставом Републике Србије. Закони који регулишу ову материју донети су пре него што је 

Република Србија постала самостална држава; 

- Постојање великог броја прописа којим је регулисана ова материја. 

Садашња заштита бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата, чланова породица 

бораца, палих бораца, војних инвалида, цивилних жртава рата и цивилних инвалида рата, 

уређена је у више закона, прописима аутономних покрајина Војводине и Косова и Метохије, 

уредбама Владе. У примени су два паралелна закона којима се регулишу права бораца, 

војних инвалида, цивилних инвалида рата, чланова породица бораца, палих бораца, војних 

инвалида, цивилних жртава рата и цивилних инвалида рата (Закон о правима бораца, војних 

инвалида и чланова њихових породица (,,Службени гласник СРС”, број 54/89 и „Службени 

гласник РС”, бр. 137/04 и 69/12 УС – који је у време доношења био републички закон) и 

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени 

лист СРЈ”, бр. 24/98 – који је у време доношења био савезни закон); 

- Застарелост и превазиђеност појединих одредаба прописа из области 

борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата (с обзиром на услове који су 

постојали у време њиховог доношења и садашње услове), неусаглашеност са одредбама 

закона и прописа из других области  а који су у вези са одредбама прописа из области 

борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата као и непостојање одредаба 

које регулишу права бораца из оружаних сукоба 90- тих и рата 1999. године. Примери за 

наведено су: 

 - Oдредбом члана 11. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова 

њихових породица наведеног закона прописано је да се  приходом од пољопривредне 

делатности у смислу одредаба овог закона сматра за самохране кориснике и кориснике 

старије од 80 година катастарски приход који је служио за разрез пореза. Чланом 16. Закона о 

изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана укинуто је опорезивање прихода од 

пољопривреде и шумарства на основу катастарског прихода, чиме је наведена одредба 
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закона постала неприменљива. Поред тога, усклађивање катастарског прихода се 

годинама не врши па је његов износ занемарљив. Стога су овим Нацртом закона прописани  

другачији услови за признање прва на материјално обезбеђење корисника (месечно новчано 

примање) при чему на висину овог права није од утицаја катастарски приход корисника. 

 - Одредбом члана 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и 

породица палих бораца (,,Службени лист СРЈ”, бр. 24/98, 29/98 (исправка) и 25/00 – СУС и 

,,Службени гласник РС”, број 101/05 (др. закон), 111/2009 (др. закон)) прописано је право на 

путничко моторно возило домаће производње запремине до 1000 цм3. С обзиром на то да се 

овакво возило не призводи,  уместо овог права прописано је право на новчану накнаду за 

набавку путничког моторног возила. 

 

 

 2. Који су жељени циљеви доношења закона? 

 

- Ускладити прописе из ове области са Уставом Републике Србије. 

- По први пут, јединствено за територију Републике Србије, уредити област 

борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата. 

- Извршити кодификацију свих прописа у овој области, чиме ће се 

јединствено регулисати права бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата, чланова 

породица бораца, палих бораца, војних инвалида, цивилних жртава рата и цивилних 

инвалида рата на територији целе Републике Србије. 

- Обезбедити већи степен законитости у овој области, тако што ће се 

отклонити неусаглашеност са одредбама закона и прописа из других области а који су у вези 

са одредбама прописа из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида 

рата (нпр. регулисати законом обавезу вођења јединствене евиденције података, која је сада 

регулисана Правилником о Јединственој евиденцији података о корисницима права у области 

борачко-инвалидске заштите („Службени гласник РС“, број 54/08) а не законом, одстранити 

превазиђене одредбе из прописа, обезбедити бољи преглед материје, створити услове за 

бољу практичну примену законских решења и тиме, извршити прецизирање одређених 

појмова, поступка за остваривање права, доказних средства, услова за коришћење права, 

надзор над извршавањем овог закона и др. 

- Поједноставити поступак признања права (Нацртом закона регулисано је да 

се при одлучивању о праву на месечно новчано примање више не утврђује састав 

домаћинства корисника и њихови приходи, већ се износ права утврђује зависно од висине 

пензије корисника; не врши се годишње превођење овог права нити коначно усклађивање).  

- Прописати одређена права за борце из оружаних сукоба 90- тих и рата 1999. 

године. 

- Да се у основи не умањује ниво до сада остварене заштите. 

 

 3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења 

закона? 

 

 Чланом 97. Taчка 10. Уставa Републике Србије, утврђено је да Република 

Србија уређује и обезбеђује систем у области борачко-инвалидске заштите, а одредбом члана 

69. став 4. Устава прописано је да се инвалидима, ратним ветеранима и жртвама рата пружа 

посебна заштита, у складу са Законом.  

 С обзиром на наведено, материја борачко-инвалидске заштите и заштите 

цивилних инвалида рата мора се регулисати законом. 

 Уколико и даље остају на снази важећи прописи (тзв. Status quo опција) остају 

и нерешени проблеми из тачке 1. ове анализе. Оваква ситуација се не може превазићи ни у 

случају да се спроведу акције у циљу боље примене ових прописа.  
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 Ово министарство је у циљу превазилажења наведених проблема израдило 

и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова 

њихових породица, као и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основним правима 

бораца, војних инвалида и породица палих бораца. Међутим, због неопходности великог 

броја измена и допуна наведених закона које обухватају измену или допуну више од 

половине њихових чланова, текстови ових нацрта закона су били веома обимни, због чега се 

Републички секретаријат за законодавство није сагласио са овим решењем, већ је сугерисао 

доношење новог Закона.  

 

 4. Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема? 

 

 Доношењем Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида 

рата и чланова њихових породица отклониће се несагласности прописа о борачко-

инвалидској заштити и заштити цивилних инвалида рата са Уставом Републике Србије и 

осталим прописима, решиће се проблем превазиђености и неусаглашености појединих 

одредаба важећих прописа из ове области, свеобухватно ће се регулисати материја заштите 

ове популације, обезбедиће се прегледност и јединствено поступање органа надлежних за 

спровођење овог закона. 

 

 

 5. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону? 

 Утицај који овај пропис производи је свакако позитиван. Позитивни ефекти 

Нацрта закона првенствено су: потпуно регулисање материје која се односи на права бораца, 

војних инвалида, цивилних инвалида рата, чланова породица бораца, палих бораца, војних 

инвалида, цивилних жртава рата и цивилних инвалида рата, као и усаглашавање са Уставом 

и другим позитивним прописима. 

 Решења из овог закона утицаће на борце, војне инвалиде, цивилне инвалиде 

рата, чланове породица бораца, палих бораца, војних инвалида, цивилних жртава рата и 

цивилних инвалида рата. 

 Новчана примања по основу права прописаних овим законом Корисницима 

права могу се исплаћивати само док имају једино пребивалиште, или једино боравиште на 

територији Републике Србије и најдуже три месеца по напуштању територије Републике 

Србије. Поновна исплата ових права може се успоставити од првог дана наредног месеца по 

пријави јединог пребивалишта или јединог  боравишта у Републици Србији. Остала права по 

овом закону могу се остваривати само ако корисник има једино пребивалиште односно 

једино боравиште на територији Републике Србије. (члан 196. Нацрта закона) 

 Корисницима којима су права призната без држављанства Републике Србије 

престају сва призната права по истеку рока од годину дана, уколико у том року не буду 

стекли држављанство Републике Србије (члан 227. Нацрта закона). 

 Лицима којима је својство мирнодопског војног инвалида признато по основу 

телесног оштећења насталог у терористичком нападу у иностранству на дипломатске или 

конзуларне представнике Републике Србије, прописано је превођење својства мирнодопског 

војног инвалида на својство цивилног инвалида рата (члан 229. Нацрта закона). 

  Корисници месечног новчаног примања убудуће неће моћи да користе ово 

право уколико остварују пензију већу од најнижег износа пензије по основу радног односа 

остварене у претходној години, материјално обезбеђење по прописима из области социјалне 

заштите, власништво или плодоуживање на пољопривредном земљишту више од 5 хектара, 

остварују накнаду због престанка радног односа, новчану накнаду у вези са професионалном 

рехабилитацијом (члан 67. Нацрта закона).  

 Корисници права на накнаду трошкова смештаја у установе социјалне заштите 

према Нацрту закона учествују у накнади наведених трошкова свим својим примањима из 

борачко-инвалидске заштите, с тим што им се за личне потребе обезбеђује минимални износ 
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од 25% од тих примања. Уколико примања корисника прелазе збир трошкова смештаја и 

наведени минимални износ, разлика припада кориснику ( чл. 74. и 75. Нацрта закона). 

 Цивилним инвалидима рата, односно корисницима права на месечно новчано 

примање по основу цивилних жртава рата или умрлих цивилних инвалида рата, код којих је 

телесно оштећење, односно смрт настала ван територије Републике Србије, који су преузети 

у систем заштите Републике Србије, односно којима су наведена својства, односно права, 

призната после 17. августа 1990. године престају призната права даном почетка примене овог 

закона.   

 Првостепени орган по важећем закону (члан 43.) обавезан је да сваке године 

врши усклађивање (превођење) права на месечно новчано примање и да донесе решење о 

овом праву са правним дејством почев од 1. априла текуће године до 31. марта наредне 

године. Према Нацрту закона не врши се ово годишње усклађивање (превођење) права, већ 

се решење доноси само уколико се констатује да је дошло до промене која утиче на смањење 

износа права или у случају да су испуњени услови за престанак права (члан 109). Такође, с 

обзиром да се право редовно месечно усклађује, Нацртом закона није прописано коначно 

годишње усклађивање (у смислу члана 53. став 4. важећег закона). 

 Наведеним Нацртом закона нису прописана права која су корисницима 

призната по важећим прописима: 

- породични додатак (припада члану породице умрлог војног инвалида који је 

користио право на додатак за негу и помоћ; компензује се признањем права на породичну 

инвалиднину по основу умрлог војног инвалида који је користио додатак за негу и помоћ и 

признањем права на месечно новчано примање), 

- изузетно месечно новчано примање (припада лицима  одликованим орденом 

Народног хероја и носиоцима „Партизанске споменице 1941”; задржава се као признато 

право признатим корисницима), 

- друга права у вези са остваривањем здравствене заштите (ово је право које је 

везано за право на здравствену заштиту; по сада важећем закону по овом праву се признаје 

накнада зараде војном инвалиду до пуног основа уколико је умањена због боловања и право 

на партиципацију одређених трошкова у вези са здравственом заштитом; с обзиром да је 

право на здравствену заштиту по овом закону формулисано тако да представља упућујућу 

одредбу на прописе из области здравства, а како прописи из области здравства не познају 

права у вези са остваривањем здравствене заштите, то је ово право у овом закону брисано. 

  

 Одређена права која су сада прописана су измењена: 

- борачки додатак (мења се у право на инвалидски додатак запосленог ратног 

војног инвалида), 

- накнада за време незапослености од I до IV групе (мења се у право 

инвалидски додатак незапосленог ратног војног инвалида од I до IV групе), 

- бањско и климатско лечење (мења се у право на бањско климатски 

опоравак), 

- право на путничко моторно возило (мења се у право на новчану накнаду за 

набавку путничког моторног возила, 

- додатак за негу корисника месечног новчаног примања, повећање месечног 

новчаног примања због везаности за постељу (мења се у додатак за негу IV степена), 

- увећана породична инвалиднина и увећање породичне инвалиднине (мења 

се у увећану породичну инвалиднину и додатак за родитеља палог борца), 

- породични додатак преводи се у породичну инвалиднину по умрлом војном 

инвалиду који је користио додатак за негу, 

-  инвалидски додатак и основна новчана накнада (преводе се у месечно 

новчано примање), 
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- изузетно месечно новчано примање, посебно месечно новчано примање, 

изузетна новчана накнада (припадају изузетно заслужним борцима НОР-а, преводе се на 

месечно новчано примање у измењеним износима).  

 

 Права која нису прописана овим законом а која се задржавају као призната 

права су: 

 Права носилаца „Партизанске споменице 1941” и права лица одликованих 

орденом Народног хероја: 

- додатак уз пензију, 

- стално месечно новчано примање, 

- додатак на име разлике између оствареног примања и гарантованог износа за 

носиоце „Партизанске споменице 1941”, 

- годишње новчано примање за опоравак носиоца „Партизанске споменице 

1941”, 

- здравствена заштита, 

- бесплатна и повлашћена вожња, 

- накнада трошкова сахране, 

- војне почасти за време сахране. 

 

 Нова права која су прописана овим законом: 

 

- приоритет при упису у образовне установе, 

- приоритет при додели стипендија и смештаја у ђачке, односно студентске 

домове, 

- приоритет у решавању законом утврђених права и интереса, 

- право на олакшице у остваривању комуналних услуга, 

- право на приоритет у запошљавању, 

- право на решавање стамбених потреба, 

- право на посебан пензијски стаж, 

- пореске и царинске олакшице, 

- право на легитимацију борца, ратног војног инвалида и мирнодопског војног 

инвалида, 

- право на почасно место на државним свечаностима. 

  

 Поједина права која су прописана Нартом закона не признају се решењем овог 

министарства, већ су за одлучивање о истим надлежни други органи, па ће стога иста бити 

остварена у складу са динамиком рада ових органа: 

- здравствена заштита (чл. 59.) - министарство надлежно за здравствену 

заштиту и установе из области здравства; 

- приоритет при упису у образовне установе (чл. 85.)- министарство надлежно 

за образовање и образовне установе; 

- приоритет при додели стипендија и смештаја у ђачке, односно студентске 

домове (чл. 86.) - министарство надлежно за образовање и образовне установе; 

- приоритет у решавању законом утврђених права и интереса (чл. 87.) - 

државни органи, органи аутономних покрајина и локалних самоуправа. 

-  

- право на олакшице у остваривању комуналних услуга (чл. 88) – органи 

локалне самоуправе; 

- право на приоритет у запошљавању (чл. 89.) - органи државне управе, органи 

аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе; 
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- право на решавање стамбених потреба (чл. 90.) - органи јединице 

локалне самоуправе; 
- право на посебан пензијски стаж (чл. 91.) органи надлежни за пензијско и 

инвалидско осигурање; 

- пореске и царинске олакшице (чл. 92) – надлежни порески и царински 

органи и 

- право на почасно место на државним свечаностима (чл. 105.) – надлежни 

организатор свечаности. 

  

 Решења из закона ће такође утицати и на све органе који решавају о правима 

наведених корисника (првостепене органе - општинске, односно градске органе надлежне за 

борачко-инвалидску заштиту и министарство као надлежни другостепени орган), што је 

ближе објашњено у одговору на 10. питање. 

 

 6. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима)? 

 

 Примена закона неће створити додатне трошкове ни грађанима ни привреди, с 

обзиром да се овим прописом не уређују никакве нове финансијске обавезе које нису 

постојале по досадашњим прописима о заштити наведених категорија корисника права. 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска 

средства у Буџету Републике. Mогуће је, на годишњем нивоу, у оквиру расположивих 

средстава која се воде на разделу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања омогућити финансирање послова утврђених овим Законом. 

 

 7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити? 

 

 Овај закон нема за последицу стварање нових трошкова, с обзиром да не 

предвиђа нове финансијске обавезе, а његово спровођење у смислу обављања послова 

поверено је органима који постоје и до сада су обављали исте послове (општинске односно 

градске службе за борачко-инвалидску заштиту и ово министарство). 

 Позитивне последице доношења закона: 

- потпуно регулисање материје која се односи на права бораца, војних 

инвалида, цивилних инвалида рата, чланова породица бораца, палих бораца, војних 

инвалида, цивилних жртава рата и цивилних инвалида рата, 

- усаглашавање са Уставом и другим позитивним прописима, 

-  уклањање превазиђених одредаба прописа, 

- прецизирање одређених појмова код којих је прилилом њихове примене 

било различитих тумачења од стране надлежних органа, 

- поједностављивање поступка за остваривање права и  услова за коришћење 

права. 

- прописивање одређених права за борце из оружаних сукоба 90- тих и рата 

1999. године. 

 

 

 8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција? 

 

 Закон нема директног утицаја на стварање нових привредних субјеката и 

тржишну конкуренцију. 
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 9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

закону? 

 

 У току припреме текста Нацрта закона непосредно су обављене консултације 

са преко 50 удружења из области борачко-инвалидске заштите, која су изнела усмене 

предлоге и сугестије на текст Нацрта закона. Потом је писмене примедбе и сугестије на 

наведени текст дало 21 удружење, као и одређени појединци. Наведене предлоге, примедбе и 

сугестије су биле предочене Радној групи за израду Нацрта закона, која их је разматрала. 

 У саставу Радне групе били су представници министарстава: Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства 

одбране, Министарства просвете, Министарства здравља, Министарства државне управе и 

локалне самоуправе, Управног суда и Правног факултета. Чланови радне групе преносили су 

ставове својих министарстава у вези са одредбама Нацрта закона. Сем тога, обављене су 

непосредне консултације о одредбама Нацрта закона са Министарством просвете, 

Министарством здравља, Министарством за државну управу и локалну самоуправу и 

Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 Одбор за јавне службе Владе Републике Србије донео је дана 4. децембра 2014. 

године Закључак 05 број: 011-15477/2014, којим је одредио спровођење јавне расправе и 

усвојио Програм јавне расправе о Нацрту закона. Јавна расправа о Нацрту закона спроведена 

је у периоду од 3. децембра до 23. децембра 2014. године и иста је почела објављивањем 

текста Нацрта закона на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, и на Порталу е-управе. Презентације и расправе о Нацрту закона биле су 

организоване у: 

- Новом Саду, дана 9. децембра 2014. године, за представнике Покрајинског 

секретаријата, борачко-инвалидских удружења, представнике првостепених општинских 

органа који гравитирају граду Новом Саду и др.; 

- Београду, дана 11. децембра 2014. године, за представнике борачко-

инвалидских удружења, представнике првостепених општинских органа који гравитирају 

граду Београду и др.; 

- Нишу, дана 17. децембра 2014. године, за представнике борачко-

инвалидских удружења, представнике првостепених општинских органа који гравитирају 

граду Нишу и др. и 

- Крагујевцу, дана 22. децембра 2014. године, за представнике борачко-

инвалидских удружењa, представнике првостепених општинских органа који гравитирају 

граду Крагујевцу и др. 

 

 У јавну расправу о Нацрту закона укључила су се многа удружења из области 

борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, као и органи надлежни за 

борачко-инвалидску заштиту и многи појединци. Учесници у јавној расправи дали су 

многобројне примедбе на текст Нацрта закона, као и предлоге за његову измену или допуну, 

како лично на одржаним презентацијама, тако и путем поште или електронским путем (више 

стотина примедаба и сугестија). 

 С обзиром на изузетно велики број примедаба, предлога и сугетија који је 

пристигао у периоду трајања јавне расправе (посебно задњих дана расправе), приступило се 

њиховој систематизацији и обради по темама. Обрада и систематизација изузетно великог 

броја примедаба и њихово груписање захтевало је дужи временски период. 
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 Предлози и сугестије са јавне расправе који су били усмерени на 

побољшање предложеног текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти 

заснива, уграђени су у текст Нацрта закона.  

 

 10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем закона намерава? 

 

 Законом се предвиђа доношење подзаконских аката ради ближег уређивања 

питања из његовог делокруга, у року од  шест месеци од дана ступања на снагу закона. 

Списак прописа за спровођење овог закона  дат је у прилогу образложења закона. Сматрамо 

да су капацитети министарства довољни да може да за шест месеци изради наведена акта. 
 Министарство ће предузети мере да се Јединствена евиденција података води ажурно 

и тачно. Министарство ће у Јединствену евиденццију уносити и ажурирати податке: о лицима 

одликованим Орденом народног хероја, носиоцима „Партизанске споменице 1941.”, као и о правима 

која остварују ова лица; саставу и раду лекарских комисија надлежних за давање налаза и мишљења у 

поступку одлучивања о правима из области борачко-инвалидске заштите; организацијама бораца и 

инвалида, као и организацијама које се баве неговањем традиција ослободилачких ратова Србије; 

генерисаним привременим јединственим матичним бројевима грађана само за лица која немају 

јединствени матични број грађана.  

 Првостепени органи ће у Јединствену евиденцију података уносити и 

ажурирати све остале податке и скенирати најбитније доказе који су потребни за признање 

права  за све остале кориснике права. Првостепени органи су одговорни за тачност и 

ажурност унетих података. 

Министарства ће створити услове да се на основу података који су унети у 

Јединствену евиденцију успостави исплата новчаних примања. 

 Министарствo ће упоставити исплату права свим корисницима  на начин да ће 

Јединствени информациони систем бити основа за исплате права.  

 Министарство ће створити услове да се у року од пет година од дана ступања 

на снагу новог закона изврши посебно преиспитивање коначних решења којима је одлучено 

о правима из области борачко-инвалидске заштите или заштите цивилних инвалида рата по 

прописима који престају да важе ступањем на снагу овог закона, ако постоји вероватноћа да 

нису тачни налази и мишљења надлежних лекарских комисија или медицинска 

документација на основу које су призната права, као и у случајевима када су налази и 

мишљења другостепених лекарских комисија за истоветне ситуације битно различити. 

 Надлежни првостепени органи, сваке године у периоду од 1. до 31. марта  

извршиће проверу услова за коришћење права на месечно новчано примање признатим 

корисницима овог права.  

 Организоваће се обуке и информативни састанци са запосленима у органима и 

организацијама који су задужени за обављање појединих послова утврђених овим законом, 

материјал ће бити доступан и на интернет страници надлежног министарства и Порталу Е-

управе.  

 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања надлежно је 

за спровођење овог закона, за његову уједначену примену на територији Републике, као и за 

надзор и давање мишљења о његовој примени. 

 Кадровски капацитети министарства, као и првостепених органа за спровођење 

одредаба овог закона у овом моменту нису довољни а с обзиром на проширење надлежности 

министарства у другостепеном управном поступку, обавезу превођења свих признатих права 

и друго. 

 

У Београду, 15.12.2015. године 
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ПРОПИСИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА СА РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО 

ДОНОШЕЊЕ 

 

 Надлежни министар донеће у року од шест месеци од дана ступања на снагу 

закона прописе, односно акте о: 

1) облицима војне обуке који изазивају повећану опасност за оштећење 

организма; 

2) утврђивању процента инвалидитета војних инвалида и цивилних инвалида 

рата, према степену оштећења организма и другим условима и критеријумима за утврђивање 

инвалидитета; 

3) медицинским индикацијама на основу којих се корисницима утврђује степен 

додатка за негу; 

4) оштећењима организма на основу којих војни инвалид и цивилни инвалид 

рата има право на ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене; 

5) медицинским индикацијама, стандарду, обиму и поступку за остваривање 

права на медицинско-техничка помагала; 

6) начину остваривања права на накнаду трошкова путовања; 

7) начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу; 

8) медицинским индикацијама и контраиндикацијама за бањско – климатски 

опоравак, трајању опоравка, начину и поступку остваривања опоравка и програму бањско-

климатског опоравка; 

9) оштећењима организма по основу којих се може остварити право на новчану 

накнаду за набавку путничког моторног возила;  

10) ближим условима за издавање легитимације борца, легитимације ратног 

војног инвалида и легитимације мирнодопског војног инвалида, садржини, року важности, 

као и начину вођења евиденције о издатим легитимацијама; 

11) обрасцу записника о вршењу инспекцијског надзора и образац 

легитимације инспектора који врши инспекцијски надзор; 

12) филијалама Фонда пензијског и инвалидског осигурања које ће утврђивати 

неспособност за рад сходно члану 151. став 6. овог закона и установама у којима ће се 

вршити специјалистичко испитивање из члана 152. став 1. овог закона и референтној 

установи из члана 157. став 3. овог закона; 

13) садржини и начину вођења евиденције бораца; 

14) начину рада лекарских комисија у поступку за остваривање права по овом 

закону; 

15) садржају, обрасцима и начину вођења Јединствене евиденције података о 

корисницима права по овом закону, као и начину прикупљања и коришћења тих података; 

16) начину исплате месечних и других новчаних примања по овом закону, 

начину вођења евиденције о извршеним исплатама и начину подношења извештаја о 

утрошеним средствима; 

17) номиналним износима права која су овим законом утврђена у 

процентуалним износима од основа; 

18) именовању чланова и заменика лекарских комисија, секретара и заменика 

секретара лекарских комисија, односно Комисије вештака, одређивању седишта и подручја 

рада првостепених лекарских комисија, као и висини накнада за рад чланова комисија. 
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