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СВИМ ОПШТИНСКИМ И ГРАДСКИМ УДРУЖЕЊИМА 
- Председнику  

 
Предмет: Припреме за доношење новог  
Закона о борачко-инвалидској заштити  

 
  Поштовани, 

 
              На десетој седници Извршног одбора Републичког одбора Удружења РМВИ 
Србије, која је одржана трећег јула 2014 године у Ивањици, између осталог, било је речи 
и о припремама за доношење новог Закона о борачко-инвалидској заштити, односно о 
задацима и активностима Удружења РМВИ Србије по том питању. Том приликом, чланови 
Извршног одбора обавештени су о намери ресорног министрства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања да предлог новог Закона о борачко-инвалидској заштити 
буде достављен Народној Скупштини Републике Србије до 15.12.2014 године, на 
разматрање и усвајање.       

  Ресорно министарство је већ формирало Радну групу за израду Нацрта Закона.              
Полазну основу за њен рад представља већ постојећи Нацрт Закона, који је својевремено 
припремила радна група ресорног министарства, у којој су били и представници 
репрезентативних удружења из области борачко-инвалидске заштите, међу којима и 
председник Удружења (тадашњи председник Удружења Небојша Орловић). Ресорно 
министарство је тај Нацрт Закона недавно дало свим значајнијим удружењима из области 
борачко-инвалидске заштите, укључујући и Удружење РМВИ Србије, која могу да 
министарству доставе своје евентуалне примедбе, сугестије и предлоге за његове измене 
и допуне, најкасније до 31.08.2014 године, након чега би га ресорно министарство 
доставило осталим надлежним органима и телима Владе Републике Србије, да га и они 
размотре и одобре, како би га Влада до планираног датума (15.децембар,2014 године), у 
форми предлога Закона упутила Народној Скупштини Републике Србије на разматрање и 
усвајање. Пре тога, Нацрт Закона ће бити упућен и на јавну расправу, које ће ресорно 
министарство организовати у неколико јавних трибина о Закону – у Новом Саду, 
Београду, Нишу и др. 
               Имајући у виду предходно, Извршни одбор је одлучио да се Удружење РМВИ 
Србије одмах укључи у припреме за доношење новог Закона о борачко-инвалидској 
заштити чији ће главни носилац бити Извршни одбор. Као први корак у том правцу, 
Извршни одбор је одлучио да свим општинским и градским Удружењима РМВИ одмах 
достави примерак Нацрта Закона о борачко-инвалидској заштити, кога је добило од 
ресорног министарства, а који ће бити полазна основа за рад новоформираној Радној 
групи ресорног министарства за израду  Новог Закона, како би се општинска и градска 
удружења  упознала са његовим садржајем и на време доставила Извршном одбору РО 
УРМВИ Србије своје примедбе, сугестије и предлоге за измене и допуне Нацрта Закона, а 
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најкасније до 31.јула 2014 године. Поред тога, Извршни одбор РО Удружења РМВИ 
Србије сугерише свим општинским и градским удружењима РМВИ да се активно укључе и 
у јавну расправу о Нацрту Закона, тако што ће и њихови представници учествовати на 
јавним трибинама о Нацрту Закона које ће организовати ресорно министарство у 
њиховом региону (граду). 
              Када је реч о изношењу мишљења, сугестија и предлога за измене и допуне 
Нацрта Закона, Извршни одбор РО УРМВИ Србије саветује општинска и градска 
удружења РМВИ да своју пажњу усмере и концентришу на оне делове Нацрта Закона која 
се односе на војне инвалиде и кориснике породичне инвалиднине, а да делове Нацрта 
Закона који се односе на борце и цивилне инвалиде рата оставе њиховим 
удружењима.Такође, саветује да приликом разматрања одредаба Нацрта Закона о ВИ и 
КПИ посебну пажњу посвете њиховим правима. 
              Детаљну анализу Нацрта Закона Извршни одбор ће извршити на наредној 
седници, у августу ове године, када добије анализе, оцене, критике, сугестије и предлоге 
општинских и градских удружења РМВИ. Имајући у виду економске и друге тешкоће наше 
земље, Извршни одбор сматра да у припремама за доношење Новог Закона о борачко-
инвалидској заштити, не би требало тражити нова права али ни дозволити смањење 
постојећих (стечених) законских права и томе ће се одлучно супроставити свим 
расположивим средствима.  
              На основу првог, површног увида у добијени Нацрт Закона, чини се да смањења 
постојећих (стечених) законских права неће бити. На против, садржи у нека нова права. 
Међутим, коначни суд о томе да ли Нацрт Закона нуди виши ниво борачко-инвалидске 
заштите од досадашњег могуће је донети тек на основу детаљне стручне анализе јер, већ 
на први погфлед, очигледно је да у њему има и неких ''зачкољица'' чије је последице 
тешко проценити, као што су: нови основ за одређивање месечних новчаних износа 
инвалидских примања, или одредбе о правима КПИ по основу умрлог ВИ на здравствену 
заштиту, или предлог (члан 99. став 2) да се инвалидска примања узимају у обзир 
приликом утврђивања имовинског цензуса, или предлог да инвалидска примања могу 
бити предмет извршења или обезбеђења (члан 149) и др. 
              Молимо да нам Ваше примедбе, сугестије и предлоге за измене и допуне Нацрта 
Закона доставите што пре. 
Унапред захваљујемо и срдачно Вас поздрављамо. 
 
 
ПРИЛОГ: Нацрт Закона о борачко-                   Председник Удружења РМВИ Србије 
Инвалидске заштити од 13.03.2013 године.       
                                                                                         _____________________ 
                                                                                             Мирослав Лазовић 
 


