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Опште примедбе: На  Нацрт Закона 

 1.Важећи законски и други прописи у Републици Србији којима су 
регулисана права војних инвалида ( ратних и мирнодопских) и чланова њихових 
породица обезбеђују прилично висок ниво правне заштите, на којем им могу 
позавидети многи у региону, па и шире,  што не значи да неке ствари неби 
требало поправити и побољшати, поготово подигнути ниво новчаних примања 
седмој, осмој, деветој и десетој групи. У области ортопедије и здравствене 
заштите, становања, запошљавања, школовања деце, потребно би било 
подигнути на виши и квалитетнији ниво. На жалост, баш то недостаје радном 
тексту Нацрта Закона о борачко инвалидској заштити ( у даљем тексту : Нацрта 
Закона) 

 Ово удружење сматра да постоји простор и могућност за побољшања у тим 
областима, упркос економским и другим тешкоћама са којима се суочава наша 
земља. Када се ради о стамбеним потребама ВИ и КПи, у Закон би се могла унети 
нека решења (права) из важеће Уредбе Владе Републике Србије о решавању 
стамбених питања РВИ и ППБ. Такође , када је реч о школовању деце РВИ и ППБ, 
и у њега би се могла унети нека решења ( права) из Закона о Војсци Србије. 

 2.Имајући у виду економске и друге тешкоће наше земље, Удружење РМВИ 
Србије не инсистира на новим законским правима ВИ и КПИ, али се одлучно 
супротставља сваком покушају укидања, или смањивања њихових досадашњих ( 
стечених) законских права. На то га обавезују и одлуке Уједињених Нација и 
других међународних организација, ( Светске организације ветерана, нпр.), као и 
сви  међудржавни уговори које је држава потписала са међународном заједницом, 
а односе се и залажу за очување стечених права грађана, посебно инвалида. 
Постојећи Нацрт Закона то не гарантује. Њиме је формално проширен круг 
досадашњих права ви и КпИ, али она у укупном збиру, по нашој процени, 
обезбеђују нижи ниво правне заштите ВИ и КПИ од досадашње, јер су нека 
њихова досадашња права значајно умањена. На пример, уводи се право на 
инвалидски додатак а укида право на додатак у случају незапослености, овакво 
ново решење знатно је лошије од досадашњег. Укидањем права на уплату пореза 
и доприноса за пензијско и здравствено осигурање лицима која војним 
инвалидима пружају помоћ и негу, неприхватљиво је. Према Нацрту Закона, 



инвалидска примања се узимају у обзир приликом утврђивања имовинског 
цензуса за остваривање права на месечно новчано примање, што до сада није 
био случај. Оваквим решењем многи ВИ и КПИ били би онемогућени да остваре 
то право. За овакву редукцију њихових досадашњих законских права нема правног 
основа ни објективне потребе, с обзиром на убрзани биолошки нестанак ВИ и КПИ 
, нарочито из НОР, али и из најновијих оружаних сукоба. 

 3.Сматрамо да је радни текст Нацрта Закона сувише детаљан, сувише 
преобиман и пренормиран. Присутне су и крупне техничке грешке у нумерацији 
чланова Нацрта Закона итд. У Нацрту такође не постоји прецизна подела 
надлежности републичких органа, надлежности Владе и министарстава, такође, 
нејасно је која ће се подзаконска акта радити, и у којем року и др. Неке одредбе 
Нацрта Закона су непрецизне тако да су могућа њихова различита тумачења, што 
се не би смело дозволити. 

 4. Удружење РМВИ Србије сматра да би било боље да се права бораца 
(ратних ветерана) , војних инвалида (ратних и мирнодопских), цивилних инвалида 
и жртава рата, као и њихових породица регулишу посебним законима, или као што 
је и сада случај са цивилним инвалидима и жртвама рата те њиховим 
породицама. Немамо намеру да се мешамо у питања бораца (ратних ветерана) 
цивилних инвалида, и жртава рата, Удружење РМВИ Србије сматра да би за ВИ и 
КПИ најбоље решење било, кад би се њихова права регулисала посебним 
Законом који би се могао звати Закон о правима ратних и мирнодопких војних 
инвалида и њихових породица. 

 5. Без обзира на претходне опште примедбе на Нацрт Закона, када је реч о 
његовим деловима који се односе на ВИ и КПИ Удружење РМВИ Србије сматра да 
они могу послужити као добра ( прихватљива) основа за даљи рад Радне групе. 

 Као закључак  Радна група Удружење РМВИ Србије је проучила Нацрт 
Закона по својим општинским Удружењима. Они су своје сугестије, предлоге и 
примедбе упутиле ИО УРМВИ Србије. Текст који вам је достављен и постављен 
на сајт Удружења РМВИ Србије, прошао је кроз ИО УРМВИ Србије више пута и 
све у циљу изналажења најбољих предлога, за унапређење права Војних 
инвалида Србије. 

 У изради овог текста учествовале су и институције овог града. 

 Основни критеријум био је да се заштите постојећа права ВИ и КПИ. 
Полазећи од става да имамо висок ниво правне заштите, утолико смо видели 
шансу да се нешто и побољша, то би се првенствено односило на нивое права 
који не задиру у економску структуру друштва, већ у област запошљавања, 
становања и сл. Имајући у виду биолошки нестанак ВИ и КПИ. У текстру 



преднацрта Закона уочили смо и неке техничке грешке, али нисмо се бавили 
правно-техничким нити граматичко-техничким проблемима. 

 Сматрамо да смо у тексту дали минимум сугестија, предлога и примедби 
испод којих Удружење РМВИ Србије не може да пређе и морало би да јавно 
манифестује своје незадовољство. Одрицањем свих осталих сугестија имали смо 
у виду друштвено-економско стање Републике Србије али свесни и чињенице да 
ће будућим смањењем плата и пензија и наша основица бити смањена. Свесни те 
чињенице желимо да нагласимо нашу жељу да као и увек до сада делимо судбину 
свога народа и своје државе. 

 


