
 

ПОВОДОМ НАЦРТА ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, 

ВИ, ЦИР И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 
 
 

Удружење РМВИ Србије поздравило је одлучност садашњег ресорног 
министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да предлог 
Закона о борачко инвалидској заштити доставе Народној скупштини РС, на 
разматрање и усвајање, најкасније до 15.12.2014 године. Сматрали смо тада, а 
сматрамо и сада, да је крајње време да се тај посао коначно приведе крају, на што 
је могуће бољи начин, да је то у интересу како корисника права по том Закону, 
тако и у интересу државе Србије.  
 
 Током израде Нацрта закона о правима бораца, војних инвалида, 
цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, у сарадњи са 
представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања и његове Радне групе за израду Нацрта закона, Удружење РМВИ 
Србије дало је велики број (преко 50) начелних и конкретних примедаба, 
сугестија и предлога на радни текс Нацрта закона, уз одговарајућа 
образложења и аргументацију. (О томе смо опширно и детаљно информисали у 
„Војном инвалиду“ бр.103). Са задовољством можемо да кажемо да је више од три 
петине наших примедаба, сугестија и предлога прихваћено и на овај или онај 
начин делимично или у потпуности уграђено у Нацрт закона који је стављен на 
јавну расправу, планирану да траје до 23.децембра ове године. 
 
 Нису прихваћене следеће наше примедбе, сугестије и предлози: 
 
1. Да правни основ законске заштите војних инвалида и корисника 

породичне инвалиднине ( по основу палог борца и умрлог војног 
инвалида) треба да буду накнада штете и национално признање за жртве 
које су поднели бранећи земљу, на позив надлежних државних органа. 

 
2. Да новчана примања утврђена овим Законом немају карактер прихода. 
 
3. Да се све одредбе о статусу бораца на основу учешћа у оружаним сукобима 

После 17.августа 1990.године замене одредбом: “Борац је држављанин 
Републике Србије који је вршио војне или друге дужности за војне циљеве 
државне безбедности у оружаним акцијама после 17.августа 1990.године, у 



грађанском рату за очување суверености, независности и територијалне 
целовитости СФРЈ“ 

 
 

4. Да су чланови породице умрлог борца и деда и баба умрлог борца који су га 
издржавали, или је он њих издржавао. 
 

5. Да  РВИ и МВИ, који су то својство остварили по основу болести, имају 
право на повећавање процента инвалидитета у случају даљег 
погоршавања оштећења организма због те болести. 

 
 

6. Да се у основну инвалиднину (личну и породичну), делимично или у 
целини, укључи допунска инвалиднина, укинута у марту 2006.године, као 
што је то тада било обећано њеним корисницима. 
 

7. Да породична инвалиднина по основу умрлог војног инвалида (од прве 
до седме групе инвалидитета) буде 50% од основа. 

 
8. Да супружник умрлог војног инвалида, који му је пружао негу и помоћ и 

по том основу био корисник додатка за негу и помоћ, има право на 
увећану породичну инвалиднину (макар) у износу од 50% додатка за негу 
и помоћ на који је имао право умрли војни инвалид, јер је његов 
супружник до сада имао право на 85% тог додатка, као и право на 
породичну инвалиднину по основу умрлог војног инвалида у износу од 
10% од основа. 

 
9. Да ВИ и КПИ имају право на бесплатну здравствену заштиту и друга права 

у вези са остваривањем здравствене заштите у обиму  прописаном за 
запослене, по прописима у области здравства (обавезно здравствено 
осигурање), као и право да здравствену заштиту могу да остварују у свим 
здравственим установама у Србији, војним и цивилним. У Нацрту закона 
речено је (члан.61) да они право на здравствену заштиту остварују у 
складу са прописима којима се уређује здравствено осигурање. Такође, 
каже се (у члану 168.) да надлежна општинска, односно градска управа, 
која у првом степену решава о правима по овом Закону, између осталог, 
издаје и Уверење о ослобађању од плаћања трошкова коришћења 
здравствене заштите, али је то далеко од предлога Удружења РМВИ 
Србије о бесплатној здравственој заштити ВИ и КПИ. здравственој 
заштити ВИ и КПИ.  



 
 

 
10. Да ВИ има право на ортопедска помагала за оштећења организма по 

основу којих им је признат војни инвалидитет. Очигледно је да ВИ, у 
случају да Нацрт закона буде прихваћен, неће више моћи добити нека 
ортопедска и друга помагала на која су имали право по досадашњем 
Правилнику о ортопедским помагалима војних инвалида, јер се у члану 
237. Нацрта закона изричито каже да ће бити одбијен сваки захтев за 
остваривање права на ортопедска помагала и друга медицинско-техничка 
помагала која су призната на дан ступања на снагу овог Закона, а која 
нису прописана овим Законом. 
 

11. Да се право на професионалну рехабилитацију остварује по овом Закону а 
време проведено на рехабилитацији призна у радни стаж. 

 
 

12. Да сви РВИ имају инвалидски додатак у висини разлике између пензије 
коју примају по прописима ПиО и просечне пензије у Србији, а они који 
немају пензију по прописима о ПиО, а достигли су старосну границу за 
пензију у висини просечне пензије у Србији. 
 

13. Да  право на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила добију и  
ВИ друге и треће групе инвалидитета. 

 
 

14. Да се Законом пропише само то да се средства за рад, активности и 
програме репрезентативних удружења у области борачко-инвалидске 
заштите обезбеђују у буџету Републике Србије, а да се остала питања (у 
вези финансирања рада Удружења) регулишу подзаконским актом ,у духу 
наших предлога за измену и допуну Упутства о финансирању из 
2011.године. 
 

15. Да се „доказ о животу“ подноси сваких 12 а не 6 месеци. 
 

 
16. Да се писменим доказним средствима о задобијеним повредама и 

озледама ,  даје лице погинуло или умрло под околностима из овог 
Закона сматра медицинска документација о лечењу без временског 
ограничења. 



 
17. Да се неосновано остварена примања, због недостављања тражених 

доказа, врате за период од једне (а не три) године. 
 
 Из претходног се види да има још доста простора и потребе за активним 
учешћем Удружења РМВИ Србије у припремама за доношење Закона о правима 
бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, 
пре свега у јавној расправи о Нацрту закона, а можда и подношењем амандмана 
на Предлог закона, након његовог уласка у скупштинску процедуру. То нароито 
важи за неке примедбе, сугестије и предлоге које је Удружење већ дало али нису 
прихваћени (наведене под редним бројевима 1, 5, 6, 7, 8, 9, и 14), али и за неке 
који би тек требало дати као што су: 
 

1. Да се у Нацрту закона обавезно  наведе крајњи рок исплате 
месечних новчаних примања ВИ и КПИ (можда као став 2. у члану 
30. Нацрта закона) стим што то може бити садашњи временски рок, 
између 20. и 25. у месецу, за претходни месец. (некад је то било до 
5-ог у наредном месец  
 

2. Да се изједначе права МВИ и РВИ на инвалидски додатак, упис деце 
у образовне установе, доделу стипендија и смештај у ђачке и 
студентске домове, запошљавање, решавање стамбених проблема 
итд. 

 
3. Да се у члану 146. Став 6. пропише право и свих осталих РВИ на 

инвалидски додатак за незапослене под истим условима. 
 

4. Да се у члану 230. брише последња реченица, јер противуречи духу  
члана 90. закона и дестимулише РВИ да се запошљавају. 

 
 5 Да се отклони противуречност чланова 5. и 10. са чланом 198.став    
6.Нацрта закона, о Ви и КПИ страним држављанима. 
 
 Има и штампарских грешака у Нацрту закона. На пример, по нашем 
мишљењу, у члану 8. став1. тачка (1), уместо :“под околностима из члана 5. овог 
Закона“, треба да стоји : „под околностима из члана 4. овог Закона“. 
          
 На крају дефинишемо и проблем ревизије. До сада је Удружење РМВИ 
Србије имало став да је право и обавеза државе која даје новац да 
контролише нашта се он и како троши. Сагласно томе Удружење РМВИ 



Србије заступало је и сада заступа став да ревизије мора да буде. 
Уважавајући ставове и других удружења наш став сматрамо оправданим.  
 
Ставови, предлози, примедбе и сугестије Удружења РМВИ Србије на радни 
текст Нацрта закона познати су Вам. Они су објављени у „Војном инвалиду“ 
бр.103. овај предлог примедаба и сугестија Удружења РМВИ Србије и 
примедбе општинских и градских удружења биће разматране на наредној 
Тринаестој седници Извршног одбора РО Удружења РМВИ Србије и након 
усвајања достављене Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања.             
  
 
 


