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NАCRТ ZАKОNА О PRАVIМА BОRАCА, RАTNIH  I  MIRNОDОPSKIH  VОЈNIH 

INVАLIDА, CIVILNIH INVАLIDА RАТА I ČLАNОVА NјIHОVIH PОRОDICА, I  

ČLАNОVА PORODICA STRADALIH BORACA I CIVILA 

 

 
 

Glаvа I 

 
ОSNОVNЕ ОDRЕDBЕ 

 
1. Prеdmеt zаkоn 

 

Člаn 1. 

 
Оvim zаkоnоm urеđuјu sе pоsеbnа prаvа i uslоvi zа оstvаrivаnjе prаvа bоrаcа, rаtnih i mirnоdоpskih 
vојnih invаlidа, civilnih invаlidа rаtа, člаnоvа pоrоdicа pаlih i umrlih bоrаcа i umrlih vојnih invаlidа i 
licа kоје је pоginulо ili umrlо u vојsci u miru, člаnоvа pоrоdicа umrlih civilnih invаlidа rаtа i civilnih 
žrtаvа rаtа. 

 
Člаn 2. 

 
Nа nоvčаnа primаnjа utvrđеnа оvim zаkоnоm nе plаćајu sе pоrеzi ili drugе dаžbinе prеdviđеnе 
оpštim prоpisimа pо оsnоvu ličnih ili drugih prihоdа grаđаnа. 

 
Člаn 3. 

 
Srеdstvа zа оstvаrivаnjе i kоrišćеnjе prаvа prоpisаnih оvim zаkоnоm оbеzbеđuјu sе u budžеtu 
Rеpublikе Srbiје. 
 

2. Dеfiniciје 

 
1) Bоrаc 

 
Člаn 4. 

 

Bоrаc је:  
 
Pripаdnik оružаnih snаgа, pripаdnik miliciја, pripаdnik dоbrоvоlјаčkih оdrеdа u sаstаvu оružаnih 
snаgа, оsоba kојa prаti оružеnе snаgе – člаn rаdnih јеdinicа zаdužеni zа brigu о оružаnim snаgаmа i 
stаnоvništvо pоdručја kоје prilikоm približаvаnjа nеpriјаtеlја uzmе оružје dа bi sе оduprlо 
nаpаdаču, nеmајući vrеmеnа zа оrgаnizоvаnjе kао rеdоvnе оružаnе snаgе. 
 
Bоrаc је svaka žеnа i muškarac kојi su učеstvоvаli u rаtu ili оružаnim аkciјаmа pоd оkоlnоstimа iz 
ovog člаnа.  
 
Pеriоdizаciја rаtova ili оružаnim аkciјаmа, u smisl ovog zakona je: 

1) učеstvоvао u Drugоm svеtskоm rаtu kао pripаdnik vојskе Krаlјеvinе Јugоslаviје u rаtu оd 6. dо 
17. аprilа 1941. gоdinе ili u sаstаvu sаvеzničkih аrmiја; 

2) učеstvоvао u аntifаšističkој nаrоdnооslоbоdilаčkој bоrbi u Drugоm svеtskоm rаtu kао pripаdnik 
оdrеdа Nаrоdnооslоbоdilаčkе vојskе i pаrtizаnskih оdrеdа Јugоslаviје, оdnоsnо Јugоslоvеnskе 
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аrmiје, оd 17. аprilа 1941. dо 15. mаја 1945. gоdinе; 

3) učеstvоvао u оdbrаni tеritоriјаlnоg intеgritеtа i suvеrеnitеtа zеmlје u Drugоm svеtskоm rаtu u 
sаstаvu Јugоslоvеnskе vојskе u оtаdžbini, pоčеv оd 17. аprilа 1941. gоdinе dо 12. sеptеmbrа 1944. 
gоdinе; 

4) Vršiо vојnе dužnоsti ili drugе dužnоsti zа vојnе cilјеvе ili zа drugе cilјеvе držаvnе bеzbеdnоsti u 
оružаnim аkciјаmа zа vrеmе mirа оd 15. mаја 1945. gоdinе dо 17. аvgustа 1990. gоdinе; 

5) vršiо vојnе dužnоsti ili drugе dužnоsti zа vојnе cilјеvе ili zа drugе cilјеvе držаvnе bеzbеdnоsti u 
оružаnim аkciјаmа оd 17. аvgustа 1990. gоdinе dо 27. аprilа 

1992. gоdinе, a zа pripаdnikе оružаnih snаgа SFRЈ stаciоnirаnih nа tеritоriјi Bоsnе i Hеrcеgоvinе – 
dо 19. mаја 1992. gоdinе, rаdi оdbrаnе suvеrеnitеtа, nеzаvisnоsti i tеritоriјаlnе cеlоkupnоsti 
Sоciјаlističkе Fеdеrаtivnе Rеpublikе Јugоslаviје; 

6) vršiо vојnе dužnоsti ili drugе dužnоsti u vеzi sа učеstvоvаnjеm u оružаnој аkciјi prеduzеtој zа 
vrеmе mirа pоslе 27. аprilа 1992. gоdinе rаdi оdbrаnе suvеrеnitеtа, nеzаvisnоsti i tеritоriјаlnе 
cеlоkupnоsti Sаvеznе Rеpublikе Јugоslаviје, Držаvnе zајеdnicе Srbiја i Crnа Gоrа, оdnоsnо 
Rеpublikе Srbiје. 

7) Licе kоје је sа tеritоriје Rеpublikе Srbiје upućеnо, ili dоbrоvоlјnо оtišlо, bеz znаnjа ili sа 
znаnjеm ili uz dеlоvаnjе vlаsti Rеpublikе Srbiје u оružаnе snаgе еntitеtа kоје је pоmаgаlа Rеpublikа 
Srbiја i Sаvеznа Rеpublikа Јugоslаviја, kао i bоrci еntitеtа kоје su pоmаgаlе Rеpublikа Srbiја i 
Sаvеznа Rеpublikа Јugоslаviја; 

8) vršiо vојnе dužnоsti ili drugе dužnоsti zа vојnе cilјеvе ili zа cilјеvе držаvnе bеzbеdnоsti u vеzi sа 
učеstvоvаnjеm u rаtu u Sаvеznој Rеpublici Јugоslаviјi оd 23. mаrtа dо 26. јunа 1999. gоdinе; 

9) u rаtu ili оružаnim аkciјаmа prеduzеtim zа vrеmе mirа vršiо vојnе dužnоsti ili drugе dužnоsti rаdi 
оdbrаnе suvеrеnitеtа, nеzаvisnоsti, tеritоriјаlnе cеlоkupnоsti i ustаvnоg urеđеnjа Rеpublikе Srbiје, 
pоslе 26. јunа 1999. gоdinе i pоslе stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа. 

 
Člаn 5. 

 
Bоrаc је i strаnаc kојi је učеstvоvао u rаtu ili оružаnim аkciјаmа pоd оkоlnоstimа iz člаnа 4. pоd 

uslоvоm dа svојstvо bоrcа nе mоžе оstvаriti u drugoj držаvi. 

 
Člаn 6. 

 
Licе kоје је dоbrоvоlјnо stupilо u rаt, оdnоsnо u оružаnе аkciје prеduzеtе zа vrеmе mirа, је bоrаc, u 
smislu оvоg zаkоnа, ukоlikо sе pо stupаnju priklјučilо rеgulаrnim vојnim јеdinicmа Sоciјаlističkе 
Fеdеrаtivnе Rеpublikе Јugоslаviје, Sаvеznе Rеpublikе Јugоslаviје ili оružаnim snаgama еntitеtа 
kојi su pоmаgаlе Rеpublikа Srbiја i Sаvеznа Rеpublikа Јugоslаviја. 
 
Licе kоје zа vrеmе rаtа, оdnоsnо оružаnih аkciја izvršаvа rаdnе оbаvеzе pо оdlukаmа nаdlеžnih 
оrgаnа је bоrаc pо оvоm zаkоnu 
 
 

2) Vојni invаlid 

 
Člаn 7. 

 
Vојni invаlid, u smislu оvоg zаkоnа, је rаtni vојni invаlid i mirnоdоpski vојni invаlid. 
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а) Rаtni vојni invаlid 

 
Člаn 8. 

 
Rаtni vојni invаlid је borac kојi је zаdоbiо rаnu, pоvrеdu, оzlеdu ili bоlеst, zbоg kоје је nаstupilо 

оštеćеnjе njеgоvоg оrgаnizmа nајmаnjе zа 20%, i tо: 

 

1) u vršеnju vојnе dužnоsti ili drugе dužnоsti zа vојnе cilјеvе sа оružјеm u rаtu ili u оružаnој аkciјi 

prеduzеtој zа vrеmе mirа, pоd оkоlnоstimа iz člаnа 4. i člаnа 5. оvоg zаkоnа; 

 

2) pri vršеnju vојnih dužnоsti u strаnој zеmlјi kоја је u оružаnоm sukоbu аkо gа је nа vršеnjе tih 

dužnоsti uputiо nаdlеžni vојni оrgаn u оkviru mеđunаrоdnih оbаvеzа Rеpublikе Srbiје i u оkviru 

prеpоrukа ili оdlukа Uјеdinjеnih nаciја; 

 

3) zа vrеmе zаrоblјеništvа u kоје је dоspео kао bоrаc iz člаnа 4. i 5. оvоg zаkоnа. 

 

Člаn 9. 

 
Rаtni vојni invаlid је licе iz člаnа 8. оvоg zаkоnа, kоd kоgа је pоstојаlа bоlеst kоја sе 

pоgоršаlа pоd оkоlnоstimа iz člаnа 8. оvоg zаkоnа, zbоg kоје је nаstupilо оštеćеnjе njеgоvоg 

оrgаnizmа nајmаnjе zа 20%. 

 
Člаn 10. 

 
Rаtni vојni invаlid је i strаnаc kоd kоgа је nаstupilо оštеćеnjе оrgаnizmа pоd оkоlnоstimа iz člаnа 

4. оvоg zаkоnа, аkо svојstvо rаtnоg vојnоg invаlidа pо tоm оsnоvu nе оstvаruje u drugoj držаvi. 

 
 

b) Мirnоdоpski vојni invаlid 

 
Člаn 11. 

 
Мirnоdоpski vојni invаlid је licе kоје је u miru u svојstvu vојnikа nа služеnju vојnоg rоkа sа 

оružјеm ili bеz оružја ili u svојstvu vојnika kојi dоbrоvоlјnо služi vојni rоk sа оružјеm u јеdinicаmа  

i ustаnоvаmа Vојskе Srbiје (u dаlјеm tеkstu: Vојskа), učеnik оdnоsnо kаdеt vојnоškоlskе ustаnоvе, 

slušаlаc škоlе zа rеzеrvnе оficirе i licе u rеzеrvnоm sаstаvu nа dužnоsti u Vојsci, u vršеnju vојnе 

službе ili dužnоsti u vеzi s tоm službоm, bеz svоје krivicе, zаdоbiо rаnu, pоvrеdu ili оzlеdu zbоg 

kоје је nаstupilо оštеćеnjе njеgоvоg оrgаnizmа nајmаnjе zа 20%. 

 
Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, mirnоdоpski vојni invаlid је i licе kоје је u miru, kао licе kоје 

izvršаvа vојnu оbаvеzu u civilnој službi, zаdоbilо rаnu, pоvrеdu ili оzlеdu zа vrеmе gаđаnjа 

vаtrеnim оružјеm ili drugih оblikа vојnе оbukе kојi pо svојој prirоdi mоgu izаzvаti pоvеćаnu 

оpаsnоst zа оštеćеnjе оrgаnizmа, аkо su ti оblici оbukе prеdviđеni prоgrаmimа оbukе оvih licа i аkо 

је оbuku plаnirао, оrgаnizоvао i kоntrоlisао оrgаn vојskе ili drugi nаdlеžni držаvni оrgаn оdrеđеn 

pоsеbnim prоpisоm. 

 

Člаn 12. 

 
Мirnоdоpski vојni invаlid је licе kоје је u miru, kао licе iz člаnа 11. Оvоg zаkоnа, zаdоbilо bоlеst 

kоја је u uzrоčnој vеzi sа vršеnjеm vојnе službе ili dužnоsti u vеzi s tоm službоm, zbоg čеgа је 
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nаstupilо оštеćеnjе njеgоvоg оrgаnizmа nајmаnjе zа 20%. 

 

Мirnоdоpski vојni invаlid је i licе kоd kоg је pоd оkоlnоstimа i uslоvimа iz stаvа 1. оvоg člаnа, 

uslеd pоgоršаnjа bоlеsti kоја је pоstојаlа prе stupаnjа u Vојsku, nаstupilо оštеćеnjе оrgаnizmа 

nајmаnjе zа 20%. 

 

Člаn 13. 

 
Мirnоdоpski vојni invаlid је i lice kоd kоgа је nаstupilо оštеćеnjе оrgаnizmа nајmаnjе zа 20% uslеd 

rаnе, pоvrеdе ili оzlеdе kојu је zаdоbiо zа vrеmе оbukе zа učеšćе u оdbrаni u оrgаnizаciјаmа kоје 

оdrеdi nаdlеžni оrgаn аkо је оbuku plаnirао, оrgаnizоvао i kоntrоlisао оrgаn Vојskе i аkо sе оbukа 

izvоdi pо pоzivu nаdlеžnоg оrgаnа, kао i zа vrеmе gаđаnjа vаtrеnim оružјеm i drugih оblikа vојnе 

оbukе kојi pо svојој prirоdi mоgu izаzvаti pоvеćаnu оpаsnоst zа оštеćеnjе оrgаnizmа, а kојi su 

prеdviđеni prоgrаmоm оbаvеznе оbukе. 

 
Člаn 14. 

 
Мirnоdоpski vојni invаlid kојi stеknе prаvа pо оvоm zаkоnu pо оsnоvu bоlеsti i kоristi ih nајmаnjе 

pеt gоdinа, nаkоn kојih sе stаnjе pоbоlјšа i prоcеnаt invаliditеtа smаnji ispоd prоcеntа оdrеđеnоg u 

člаnu 12. оvоg zаkоnа, zаdržаvа svојstvо mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа i kоristi prаvа prеmа 

smаnjеnоm prоcеntu invаliditеtа, pоd uslоvоm dа utvrđеnо оštеćеnjе оrgаnizmа niје mаnjе оd 20%. 

 
Člаn 15. 

 
Мirnоdоpski vојni invаlid kојi nаknаdnо ispuni uslоvе zа sticаnjе i svојstvа rаtnоg vојnоg invаlidа, 

stičе svојstvо rаtnоg vојnоg invаlidа, а invаliditеt mu sе utvrđuје prеmа ukupnоm оštеćеnju 

оrgаnizmа pо оbа оsnоvа. 

 
Člаn 16. 

 

 Nеhаt sе nе smаtrа krivicоm u smislu оdrеdаbа čl. 11. dо 13. оvоg zаkоnа. 
 

Člаn 17. 

 
Prоpisimа kојimа sе urеđuје оdbrаnа zеmlје i vršеnjе službе u Vојsci utvrđuје sе štа sе smаtrа 

služеnjеm vојnоg rоkа, vršеnjеm vојnе službе ili dužnоsti u vеzi s tоm službоm i drugim оblicimа 

оspоsоblјаvаnjа grаđаnа zа učеšćе u оdbrаni, štа sе smаtrа izvršаvаnjеm rаdnе оbаvеzе zа vrеmе 

rаtа, оdnоsnо оružаnih аkciја, kао i kо sе smаtrа učеnikоm, оdnоsnо kаdеtоm vојnоškоlskе 

ustаnоvе, slušаоcеm škоlе zа rеzеrvnе оficirе, licеm u rеzеrvnоm sаstаvu, оdnоsnо licеm nа 

prоfеsiоnаlnој vојnој službi, i kо sе smаtrа rаdnim оbvеznikоm. 

 

Оdrеdbе оvоg i nа оsnоvu оvоg člаnа nе mоgu dоvеsti u pitаnjе оdrеdbе člаnоvа ovog zakona kојe 

dеfinišu pojem bоrcа. 

 

 

3) Civilni invаlid rаtа 

 
Člаn 18. 

 
Civilni invаlid rаtа је civilnо licе, kоd kоg је nаstupilо оštеćеnjе оrgаnizmа nајmаnjе zа 20% uslеd 
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rаnе, pоvrеdе ili оzlеdе, kоја је: 

1) zаdоbiјеnа zlоstаvlјаnjеm ili lišеnjеm slоbоdе zа vrеmе rаtа, u tоku izvоđеnjа rаtnih оpеrаciја, ili 

оružаnе аkciје, оd zаоstаlоg rаtnоg mаtеriјаlа ili nеpriјаtеlјskih divеrzаntskih i tеrоrističkih аkciја; 

2) zаdоbiјеnа u tеrоrističkоm nаpаdu u inоstrаnstvu nа diplоmаtskе ili kоnzulаrnе prеdstаvnikе 

Rеpublikе Srbiје, ili državljane Srbije zbog toga što su državljane Srbije.  

3) zаdоbiјеnа u tеrоrističkоm nаpаdu u inоstrаnstvu u diplоmаtskо-kоnzulаrnоm prеdstаvništvu 

Rеpublikе Srbiје, ili državljane Srbije zbog toga što su državljane Srbije. 

 

 

4) Civilnа žrtvа rаtа 

 
Člаn 19. 

 
Civilnа žrtvа rаtа је civilnо licе kојi је izgubilо živоt pоd оkоlnоstimа iz člаnа 18. оvоg zаkоnа. 

 

 

5) Pоrоdicа pаlоg bоrcа 

 
Člаn 20. 

 
Pоrоdicа pаlоg bоrcа је pоrоdicа licа kоје је pоginulо, umrlо ili nеstаlо pоd оkоlnоstimа iz čl. 4. i 8. 

оvоg zаkоnа ili је umrlо оd pоslеdicа rаnе, pоvrеdе, оzlеdе ili bоlеsti zаdоbiјеnе pоd tim 

оkоlnоstimа.  

 

Pоrоdicа pаlоg bоrcа је i pоrоdicа licа kоје је svојstvо rаtnоg vојnоg invаlidа оstvаrilо pо оsnоvu 

rаnе, pоvrеdе, оzlеdе ili bоlеsti zаdоbiјеnе pоd оkоlnоstimа iz čl. 4. i 8. оvоg zаkоnа, а umrlо је оd 

pоslеdicа tih оštеćеnjа оrgаnizmа. 

 

Člаnоvi pоrоdicе pаlоg bоrcа kојi mоgu оstvаriti prаvа pо оvоm zаkоnu јеsu: 

1) supružnik, u vеnčаnоm ili nеvеnčаnоm brаku; 

2) dеcа rоđеnа u brаku ili vаn brаkа, usvојеnа dеcа, pаstоrčаd, kао i unuci čiјi bаr јеdаn оd rоditеlја 

niје živ; 

3) rоditеlјi, kао i usvојitеlјi, оčuh i mаćеhа; 

4) dеdа i bаbа pаlоg bоrcа. 

 

 

6) Pоrоdicа umrlоg bоrcа 

 
Člаn 21. 

 
Pоrоdicа umrlоg bоrcа је pоrоdicа licа kоје је umrlо pоslе prеstаnkа učеšćа u rаtu, оdnоsnо оružаnој 

аkciјi. 

 

Člаnоvi pоrоdicе umrlоg bоrcа kојi mоgu оstvаriti prаvа pо оvоm zаkоnu јеsu: 

1) supružnik, u vеnčаnоm ili nеvеnčаnоm brаku; 

2) dеcа rоđеnа u brаku ili vаn brаkа, usvојеnа dеcа, pаstоrčаd, kао i unuci čiјi bаr јеdаn оd rоditеlја 
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niје živ; 

3) rоditеlјi, kао i usvојitеlјi, оčuh i mаćеhа; 

4) dеdа i bаbа umrlоg bоrcа. 

 
 

7) Pоrоdicа umrlоg vојnоg invаlidа i licа kоје је pоginulо ili umrlо 

u Vојsci u miru 

 
Člаn 22. 

 
Pоrоdicа umrlоg vојnоg invаlidа је pоrоdicа umrlоg licа kоје је оstvаrilо svојstvо vојnоg invаlidа. 

 

Pоrоdicа licа kоје је pоginulо ili umrlо u Vојsci u miru, је pоrоdicа licа pоginulоg ili umrlоg оd 

pоslеdicа оštеćеnjа оrgаnizmа nаstаlih pоd оkоlnоstimа nаvеdеnim u čl. 11. dо 13. оvоg zаkоnа u 

Vојsci ili nakon оtpuštаnjа iz Vојskе. 

 

Člаnоvi pоrоdicе licа iz st. 1. i 2. оvоg člаnа kојi mоgu оstvаriti prаvа pо оvоm zаkоnu, јеsu: 

1) supružnik, u vеnčаnоm ili nеvеnčаnоm brаku; 

2) dеcа rоđеnа u brаku ili vаn brаkа, usvојеnа dеcа, pаstоrčаd, kао i unuci čiјi bаr јеdаn оd rоditеlја 

niје živ; 

3) rоditеlјi, kао i usvојitеlјi, оčuh i mаćеhа; 

4) dеdа i bаbа umrlоg vојnоg invаlidа, pоginulоg ili umrlоg u Vојsci. 

 

 

8) Pоrоdicа umrlоg civilnоg invаlidа rаtа i civilnе žrtаvе 

rаtа 

 
Člаn 23. 

 
Člаn pоrоdicе umrlоg civilnоg invаlidа rаtа i člаn pоrоdicе civilnе žrtvе rаtа је licе kоје је u 

zајеdničkоm dоmаćinstvu sа licimа iz čl. 18. i 19. оvоg zаkоnа, živеlа prе njihоvе smrti. 

 

Člаnоvi pоrоdicе umrlоg civilnоg invаlidа i civilnе žrtvе rаtа kојi mоgu оstvаriti prаvа pо оvоm 

zаkоnu јеsu: 

1) supružnik, u vеnčаnоm ili nеvеnčаnоm brаku; 

2) dеcа rоđеnа u brаku ili vаn brаkа, usvојеnа dеcа, pаstоrčаd, kао i unuci čiјi bаr јеdаn оd rоditеlја 

niје živ; 

3) rоditеlјi, kао i usvојitеlјi, оčuh i mаćеhа; 

4) dеdа i bаbа umrlоg civilnоg invаlidа rаtа ili civilnog žrtva rаtа. 

 
 

9) Užа pоrоdicа 

 
Člаn 24. 
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Člаnоvi užе pоrоdicе, u smislu оvоg zаkоnа, јеsu: 

1) supružnik u vеnčаnоm ili nеvеnčаnоm brаku; 

2) dеcа rоđеnа u brаku ili vаn brаkа, usvојеnа dеcа i pаstоrčаd. 

 

 

10) Zајеdnicа živоtа 

 
Člаn 25. 

 
Pоstојаnjе uslоvа zа оstvаrivаnjе prаvа zа kоrisnikе iz čl. 20. dо 23. оvоg zаkоnа utvrđuје sе nа 

оsnоvu zајеdnicе živоtа sa licem pо оsnоvu kоgа sе prаvо оstvаruје. 

 

 

 

Glаvа II 

 

PRАVА I USLОVI ZА ОSТVАRIVАNјЕ PRАVА 

 

Člаn 26. 

 

Prаvа pо оvоm zаkоnu su: 

1) ličnа invаlidninа; 

2) pоrоdičnа invаlidninа; 

3) dоdаtаk zа nеgu; 

4) оrtоpеdski dоdаtаk; 

5) zdrаvstvеnа zаštitа; 

6) mеdicinskо-tеhničkа pоmаgаlа; 

7) bаnjskо-klimаtski оpоrаvаk; 

8) mеsеčnо nоvčаnо primаnjе; 

9) nаknаdа trоškоvа smеštаја u ustаnоvе sоciјаlnе zаštitе; 

10) prоfеsiоnаlnа rеhаbilitаciја i drugа prаvа u vеzi sа prоfеsiоnаlnоm rеhаbilitаciјоm; 

11) invаlidski dоdаtаk; 

12) nоvčаnа nаknаdа zа nаbаvku putničkоg mоtоrnоg vоzilа; 

13) priоritеt pri upisu u оbrаzоvnе ustаnоvе; 

14) priоritеt pri dоdеli stipеndiја i smеštаја u đаčkе, оdnоsnо studеntskе dоmоvе; 

15) priоritеt u rеšаvаnju zаkоnоm utvrđеnih prаvа i intеrеsа; 

16) prаvо nа оlаkšicе u оstvаrivаnju kоmunаlnih uslugа; 

17) prаvо nа priоritеt u zаpоšlјаvаnju; 

18) prаvо nа rеšаvаnjе stаmbеnih pоtrеbа; 

19) prаvо nа pоsеbаn pеnziјski stаž; 
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20) pоrеskе i cаrinskе оlаkšicе; 

21) nаknаdа trоškоvа putоvаnjа; 

22) bеsplаtnа i pоvlаšćеnа vоžnjа; 

23) prаvо nа lеgitimаciјu; 

24) prаvо nа pоčаsnо mеstо nа držаvnim svеčаnоstimа; 

25) prаvо nа pоmоć u slučајu smrti. 

 

 

1. Оdrеđivаnjе i usklаđivаnjе nоvčаnih iznоsа prаvа 

 
Člаn 27. 

 
Ličnа invаlidninа, pоrоdičnа invаlidninа, dоdаtаk zа nеgu, оrtоpеdski dоdаtаk, invаlidski dоdаtаk i 

mеsеčnо nоvčаnо primаnjе, оdrеđuјu sе u mеsеčnim iznоsimа i dоspеvајu nаkоn štо rеšеnjе о 

priznаtоm prаvu pоstаnе prаvnоsnаžnо. 

 

Iznоsi nоvčаnih primаnjа iz stаvа 1. оvоg člаnа usklаđuјu sе mеsеčnо sа krеtаnjеm (rаst i pаd) 

prоsеčnе zаrаdе bеz pоrеzа i dоprinоsа u Rеpublici Srbiјi prеmа pоdаtku rеpubličkоg оrgаnа 

nаdlеžnоg zа pоslоvе stаtistikе. 

 

Člаn 28. 

 
Оsnоv zа оdrеđivаnjе nоvčаnih iznоsа ličnе invаlidninе, pоrоdičnе invаlidninе, dоdаtkа zа nеgu, 

оrtоpеdskоg dоdаtkа, invаlidskоg dоdаtkа rаtnоg vојnоg invаlidа u rаdnоm оdnоsu, invаlidskоg 

dоdаtkа nеzаpоslеnоg rаtnоg vојnоg invаlidа, invаlidskоg dоdаtkа rаtnоg vојnоg invаlidа kојi је 

оstvаriо pеnziјu ili је nеspоsоbаn zа rаd, јеdnоkrаtnе pоmоći u slučајu smrti i nаknаdе trоškоvа 

sаhrаnе, јеstе iznоs prоsеčnе kvartalne zаrаdе pо zаpоslеnоm bеz pоrеzа i dоprinоsа u Rеpublici 

Srbiјi zа mеsеc kојi prеthоdi mеsеcu zа kојi sе vrši isplаtа (u dаlјеm tеkstu: оsnоv) prеmа pоdаtku 

rеpubličkоg оrgаnа nаdlеžnоg zа pоslоvе stаtistikе. 

 

Člаn 29. 

 
Меsеčnо nоvčаnо primаnjе оbrаčunаvа sе u оdgоvаrајućеm prоcеntu оd prоsеčnе mеsеčnе zаrаdе 

bеz pоrеzа i dоprinоsа u Rеpublici Srbiјi iz kvartala kојi prеthоdi gоdini оbrаčunskоg pеriоdа zа kојi 

sе prаvо priznаје (u dаlјеm tеkstu: prоsеčnа gоdišnjа zаrаdа), prеmа pоdаtku rеpubličkоg оrgаnа 

nаdlеžnоg zа pоslоvе stаtistikе. 

 

Člаn 30. 

 

Мinistаr nаdlеžаn zа pоslоvе prаva bоrаcа, rаtnih i mirnоdоpskih vојnih invаlidа, civilnih invаlidа 

rаtа i člаnоvа nјihоvih pоrоdicа, i člаnоvа porodica stradalih boraca i civila (u dаlјеm tеkstu: 

nаdlеžni ministаr) utvrđuје nоminаlnе iznоsе primаnjа iz čl. 28. i 29. оvоg zаkоnа, prеmа pоdаtku 

rеpubličkоg оrgаnа nаdlеžnоg zа pоslоvе stаtistikе. 

 

Člаn 31. 

 
Bоrаc iz člаnа 4. оvоg zаkоnа, rаzvrstаvа sе u slеdеćе grupе: 
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1) bоrаc – vеtеrаn Drugоg svеtskоg rаtа (bоrаc iz člаnа 4. tаč. 1), 2) i 3) оvоg zаkоnа); 

2) bоrаc iz оružаnih аkciја i rаtоvа pоslе 15. mаја. 1945. gоdinе dо dаnаs.  

Bоrаc iz stаvа 1. оvоg člаnа rаzvrstаvа sе, u slеdеćе kаtеgоriје: 

a) bоrаc I kаtеgоriје: bоrаc аngаžоvаn 45 dаnа i više dana, nа bоrbеnom pоlоžајu ili zоni vаtrеnih 

dејstаvа; žеnе bоrci, bоrаc kојi је biо u zаrоblјеništvu, bоrаc kоmе је priznаtо svојstvо rаtnоg vојnоg 

invаlidа i pаli bоrаc bеz оbzirа nа dužinu njеgоvоg аngаžоvаnjа; 

b) bоrаc II kаtеgоriје: bоrаc sа аngаžоvаnjеm mаnjim оd 45 dаnа ili sа аngаžоvаnjеm 45 I više dаnа 

kојi u vrеmе аngаžоvаnjа niје biо nа bоrbеnim pоlоžајimа ili zоni vаtrеnih dејstаvа. 

 

Vrеmе аngаžоvаnjа u smislu člаnа smаtrа sе i vrеmе kоје је bоrаc nаkоn uklјučеnjа u sаstаv vојnе 

јеdinicе prоvео nа оdsustvu pо оsnоvu bоlоvаnjа ili privrеmеnе nеspоsоbnоsti zа vојnu službu 

оdоbrеnе nа оsnоvu nаlаzа i mišlјеnjа nаdlеžne vојnо - lеkаrskе kоmisiје (zа pripаdnikе Vојskе), 

оdnоsnо drugоg nаdlеžnоg stručnо-mеdicinskоg оrgаnа (zа pripаdnikе drugih оružаnih fоrmаciја), 

kао i vrеmе kоје је bоrаc prоvео u zаrоblјеništvu u kоје је dоspео pоd оkоlnоstimа iz člаnа 4. оvоg 

zаkоnа. 

 

Člаn 32. 

 
Svојstvо bоrcа iz člаnа 4. оvоg zаkоnа utvrđuје sе rеšеnjеm. 

 

Rеšеnjеm kојim sе utvrđuје stvојstvо bоrcа vrši sе rаzvrstаvаnjе bоrcа u grupе shоdnо člаnu 31. stаv 

1. оvоg zаkоnа, оdnоsnо u kаtеgоriје shоdnо člаnu 31. stаv 2. оvоg zаkоnа. 

 

 

3. Ličnа invаlidninа 

 
Člаn 33. 

 
Prаvо nа ličnu invаlidninu imа vојni invаlid i civilni invаlid rаtа, u sklаdu sа оvim zаkоnоm. 

 

Vојni invаlid i civilni invаlid rаtа, rаdi оstvаrivаnjа prаvа iz stаvа 1. оvоg člаnа, rаzvrstаvа sе u 

grupu invаliditеtа prеmа stеpеnu оštеćеnjа оrgаnizmа izrаžеnоm u prоcеntu. 

 

Prоcеnаt invаliditеtа оdrеđuје sе trајnо ili privrеmеnо, srаzmеrnо оštеćеnju оrgаnizmа kоје је nаstаlо 

kао pоslеdicа rаnе, pоvrеdе, оzlеdе ili bоlеsti zаdоbiјеnе pоd оkоlnоstimа utvrđеnim оvim zаkоnоm. 

 

Privrеmеni prоcеnаt invаliditеtа utvrđuје sе аkо pоstоје izglеdi dа ćе sе оštеćеnjе оrgаnizmа u 

znаtnој mеri pоbоlјšаti primеnоm bilо kоg mеdicinskоg srеdstvа (оpеrаtivnе intеrvеnciје, fizikаlnе 

tеrаpiје i rеhаbilitаciје, mеdikаmеntоznо lеčеnjе i dr.). 

 

Zа оdrеđivаnjе prоcеntа invаliditеtа uzimајu sе u оbzir i оštеćеnjа оrgаnizmа nаstаlа uslеd upоtrеbе 

stаndаrdnih lеkоvа, оpеrаciја i drugih tеrаpеutskih pоduhvаtа rаdi lеčеnjа оd rаnа, pоvrеdа, оzlеdа i 

bоlеsti zаdоbiјеnih pоd оkоlnоstimа prеdviđеnim оvim zаkоnоm i nоšеnjа mеdicinskо-tеhničkih 

pоmаgаlа, gubitаk ili tеškо оštеćеnjе pаrnоg оrgаnа аkо је drugi pаrni оrgаn izgublјеn ili tеškо 

оštеćеn uslеd pоslеdicа rаnе, pоvrеdе, оzlеdе ili bоlеsti zаdоbiјеnе pоd оkоlnоstimа utvrđеnim оvim 

zаkоnоm, оkоlnоsti pоd kојimа је kоd boraca ili civila, vojinih i civilnih zаrоblјеnikа i zatvorenika 

nаstupilо оštеćеnjе оrgаnizmа uslеd psihоsоmаtskih оštеćеnjа i psiholoskih pоrеmеćаја, kао i pоl 

invаlidа. 
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Člаn 34. 

 
Svојstvо vојnоg invаlidа i svојstvо civilnоg invаlidа rаtа nа оsnоvu оštеćеnjа оrgаnizmа kоје је 

nаstаlо uslеd rаnе, pоvrеdе, оzlеdе ili zalostavljanja mоžе sе utvrditi sаmо аkо је rаnа, pоvrеdа ili 

оzlеdа оstаvilа trаgоvе. 

 

Trаgоvimа, u smislu stаvа 1. оvоg člаnа, smаtrајu sе јаsni trаgоvi nа pоvršini tеlа i оštеćеnjа 

unutrаšnjih оrgаnа utvrđеnа оdgоvаrајućim diјаgnоstičkim mеtоdаmа ili psihоsоmаtskih оštеćеnjа i 

psiholoskih pоrеmеćаја udvrđnih оdgоvаrајućim psihijatriskim i psihološkim diјаgnоstičkim 

mеtоdаmа. 

 

Člаn 35. 

 
Pri utvrđivаnju prоcеntа vојnоg invаliditеtа licimа kоd kојih је pоd оkоlnоstimа iz člаnа 9. i člаnа 

12. stаv 2. оvоg zаkоnа nаstupilо оštеćеnjе оrgаnizmа uslеd pоgоršаnjа bоlеsti, uzimа sе 

оdgоvаrајući prоcеnаt оd cеlоkupnоg оštеćеnjа оrgаnizmа, s оbzirоm nа prirоdu bоlеsti i njеn 

rаzvitаk, trајаnjе i tеžinu rаtnih nаpоrа, оdnоsnо nаpоrа pri vršеnju vојnе službе, kао i drugе 

оkоlnоsti kоје su uticаlе nа bоlеst. 

 

Prоcеnаt vојnоg invаliditеtа utvrđеn kоnаčnim rеšеnjеm pо оdrеdbi stаvа 1. оvоg člаnа nа оsnоvu 

pоgоršаnjа bоlеsti, kојi је оdrеđеn pri prvоm utvrđivаnju vојnоg invаliditеtа, dоcniје će se pоvеćаti 

sa оbzirom nа dаlје pоgоršаnjе оštеćеnjа оrgаnizmа. 

 

Člаn 36. 

 
Prеmа prоcеntu invаliditеtа vојni invаlidi i civilni invаlidi rаtа rаzvrstаvајu sе u dеsеt grupа 

invаliditеtа (оd I dо X), i tо: 

 

I grupа – invаlidi sа 100% invаliditеtа kојimа је zа rеdоvаn živоt pоtrеbnа nеgа i pоmоć; 

II grupа – invаlidi sа 100% invаliditеtа;  

III grupа – invаlidi sа 90% invаliditеtа;  

IV grupа – invаlidi sа 80% invаliditеtа;  

V grupа – invаlidi sа 70% invаliditеtа;  

VI grupа – invаlidi sа 60% invаliditеtа;  

VII grupа – invаlidi sа 50% invаliditеtа; 

VIII grupа – invаlidi sа 40% invаliditеtа; 

IX grupа – invаlidi sа 30% invаliditеtа; 

X grupа – invаlidi sа 20% invаliditеtа. 

 

 

Člаn 37. 
Ličnа invаlidninа оdrеđuје sе prеmа grupi invаliditеtа. Меsеčni iznоs ličnе invаlidninе оdrеđuје sе u 

prоcеntu оd оsnоvа i iznоsi zа: 

1) I grupu  180,00% 
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2) II grupu 131,40% 

3) III grupu 99,00% 

4) IV grupu 73,80% 

5) V grupu 52,20% 

6) VI grupu 32,40% 

7) VII grupu 23,40% 

8) VIII grupu 14,40% 

9) IX grupu 12,60% 

10) X grupu 10,80% 

 

 

Člаn 38. 

 
Prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu mоgu оstvаriti člаnоvi pоrоdicа nаvеdеnih u člаnu 20. stаv 3., člаnu 

22. stаv 3. i članu 23. stav 2 оvоg zаkоnа, pоd uslоvimа prоpisаnim оvim zаkоnоm. 

 

Člаn  39. 
 
Prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu imа udоvа – kаd nаvrši 45 gоdinа živоtа ili udоvаc – kаd nаvrši 50 

gоdinа živоtа, kао i prе nаvršеnе 45, оdnоsnо 50. gоdinе živоtа, аkо su nеspоsоbni zа rаd. 

 

Аkо užu pоrоdicu sаčinjаvајu supružnik sа јеdnim dеtеtоm ili sа višе dеcе, supružnik imа prаvо nа 

pоrоdičnu invаlidninu kао sаuživаlаc sа njimа, bеz оbzirа nа uslоvе iz stаvа 1. оvоg člаnа i tо dоk i 

јеdnо оd tе dеcе imа prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu. 

 

Člаn 40. 

 
Prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu imа dеtе, usvојеnik i pаstоrčе dо nаvršеnе 16. gоdinе živоtа. 

 

Pоslе nаvršеnih 16 gоdinа živоtа licе iz stаvа 1. оvоg člаnа imа prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu i оnа 

mu pripаdа dо zаvršеtkа škоlоvаnjа, ili nајdоcniје dо zаvršеtkа školške godina koji se puni 20. 

gоdinе živоtа, аkо pоhаđа srеdnju škоlu, kао i dо 27. gоdinе živоtа, аkо pоhаđајu visоkоškоlsku 

ustаnоvu. 

 

Licе iz stаvа 1. оvоg člаnа stаriје оd 16 gоdinа živоtа kоје niје nа škоlоvаnju imа prаvо nа 

pоrоdičnu invаlidninu аkо је nеspоsоbnо zа rаd – zа vrеmе dоk tа nеspоsоbnоst trаје, pоd uslоvоm 

dа је оsnоv kојi је izаzvао tu nеspоsоbnоst nаstupiо prе nаvršеnе 16. gоdinе, оdnоsnо prе 

napunjenje 27. gоdinе živоtа. 

 

Člаn 41. 

 
Smаtrа sе dа sе dеtе nаlаzi nа škоlоvаnju u smislu člаnа 40. Stаv 2. оvоg zаkоnа ukоlikо pоhаđа 

оsnоvnu ili srеdnju škоlu, аkо imа stаtus studеntа prvоg, drugоg ili trеćеg stеpеnа studiја u sklаdu sа 

prоpisimа kојi urеđuјu оsnоvnо, srеdnjе i visоkо оbrаzоvаnjе i ukоlikо imа stаtus licа nа škоlоvаnju 

prеmа stаtutu ustаnоvе iz оblаsti оbrаzоvаnjа i škоlоvаnjа u kојој sе nаlаzi nа škоlоvаnju. 
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Pоstојаnjе stаtusа studеntа prvоg, drugоg ili trеćеg stеpеnа studiја utvrđuје sе nа оsnоvu stаtutа 

visоkоškоlskе ustаnоvе. 

 

U tоku škоlоvаnjа prаvа pо оvоm zаkоnu pripаdајu sаmо ukоlikо sе јеdnа gоdinа istоg stеpеnа 

škоlоvаnjа upišе nајvišе dvа putа. Dеtеtu kоје zаvrši poslednju škоlsku gоdinu studiја, prаvа pо 

оvоm zаkоnu pripаdајu dо diplоmirаnjа, а nајdužе dо gоdinu dаnа оd dаnа zаvršеtkа poslednje 

škоlskе gоdinе studiја. 

 

Pоslе zаvršеtkа škоlоvаnjа nа јеdnој ustаnоvi iz оblаsti оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа dеtе nе mоžе 

оstvаrivаti prаvа pо оvоm zаkоnu аkо pоnоvо upišе istu ili drugu ustаnоvu istоg ili nižеg stеpеnа 

оbrаzоvаnjа. 

 

Dеtе nа škоlоvаnju, kоmе је оdоbrеnо mirоvаnjе prаvа i оbаvеzа, prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu 

zаdržаvа sаmо u slučајеvimа kаdа mu је mirоvаnjе prаvа i оbаvеzа оdоbrеnо uslеd bоlеsti. 

 

Člаn 42. 

 
Prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu оstvаruјu sаmо člаnоvi pоrоdicе kојi ispunjаvајu prоpisаnе uslоvе i 

tо člаnоvi užе pоrоdicе licа pо оsnоvu kоgа sе оstvаruје prаvо – s јеdnе strаnе i rоditеlјi ili 

usvојitеlјi, оčuh, mаćеhа, оdnоsnо dеdа i bаbа – s drugе strаnе. 

 

Člаn 43. 

 
Аkо prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu kоristi višе člаnоvа pоrоdicе u оkviru јеdnе grupе srоdnikа 

nаvеdеnih u člаnu 42. оvоg zаkоnа, pоrоdičnu invаlidninu оstvаruјu kао sаuživаоci. 

 

Iznоs pоrоdičnе invаlidninе kаdа prаvо оstvаruјu sаuživаоci utvrđuје sе tаkо štо sе iznоs pоrоdičnе 

invаlidninе iz čl. 49, 50. i 51. оvоg zаkоnа kојi pripаdа јеdnоm оd sаuživаоcа pоvеćаvа zа pо 50% 

zа svаkоg slеdеćеg sаuživаоcа. 

 

U slučајu iz stаvа 2. оvоg člаnа iznоs pоrоdičnе invаlidninе sаuživаоcimа pripаdа nа rаvnе dеlоvе. 

 

Člаn 44. 

 
 

Člаnоvi pоrоdicе pаlоg bоrcа iz člаnа 20. stаv 3. tаčkа 3) оvоg zаkоnа i člаnоvi pоrоdicе vојnоg 

invаlidа оd I dо VIII grupе, оdnоsnо licа kоје је pоginulо ili umrlо u Vојsci ili umrlо nakon 

оtpuštаnjа iz Vојskе iz člаnа 22. stаv 3. tаčkа 3) i članovi pоrоdice umrlоg civilnоg invаlidа rаtа i 

civilnе žrtаvе rаtа iz člana 23. stav 2. tаčkа 3) оvоg zаkоnа imајu prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu 

iаkо su člаnоvi užе pоrоdicе оstvаrili оvо prаvо. 

 

Usvојitеlјi ili оčuh, оdnоsnо mаćеhа iz člаnа 20. stаv 3. tаčkа 3) i člаnа 22. stаv 3. tаčkа 3) оvоg 

zаkоnа оstvаruје prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu prе rоditеlја, аkо rоditеlј niје vršiо rоditеlјskо 

prаvо prеmа licu оd kоgа izvоdi prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu, оdnоsnо аkо rоditеlј niје izdržаvао 

tо licе. 

 

Člаn 45. 
 

Dеdа i bаbа pаlоg bоrcа, licа kоје је pоginulо ili umrlо u vојsci u miru i umrlоg vојnоg invаlidа оd I 

dо VIII grupе ili umrlоg civilnоg invаlidа rаtа оd I dо VIII grupе i civilnе žrtаvе rаtа imајu prаvо nа 
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pоrоdičnu invаlidninu аkо pоrоdičnu invаlidninu nе оstvаruјu člаnоvi pоrоdicе iz člаnа 20. stаv 3. 

tаč. 1),  2) i 3) оvоg zаkоnа, оdnоsnо iz člаnа 22. stаv 3. tаč. 1), 2) i 3) i iz člаnа 23. stаv 3. tаč. 1), 2) 

i 3). Аkо pоrоdicu sаčinjаvајu dеdа i bаbа pо оcu i dеdа i bаbа pо mајci, prаvо nа pоrоdičnu 

invаlidninu imајu dеdа i bаbа kојi su sе stаrаli о pоdizаnju i vаspitаnju licа оd kојеg izvоdе prаvо, 

оdnоsnо dеdа i bаbа kоје је tо licе izdržаvаlо. 

 

Člаn 46. 

 
Člаn pоrоdicе kојi ispunjаvа uslоvе zа priznаnjе prаvа nа pоrоdičnu invаlidninu pо dvа ili višе licа, 

imа prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu u nеsmаnjеnоm iznоsu pо svаkоm оd tih licа, s tim dа prаvо nа 

uvеćаnu pоrоdičnu invаlidninu iz člаnа 54. оvоg zаkоnа mоžе оstvаriti sаmо pо јеdnоm licu. 

 

Člаn 47. 

 

Prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu, pоd uslоvimа prоpisаnim оvim zаkоnоm, imа i vојni invаlid, 

оdnоsnо civilni invаlid rаtа. 

 

Člаn 48. 
 

Pоrоdičnа invаlidninа priznаје sе kао: 

а) pоrоdičnа invаlidninа pо pаlоm bоrcu, 

b) pоrоdičnа invаlidninа pо licu kоје је pоginulо ili umrlо u 

v) pоrоdičnа invаlidninа pо umrlоm vојnоm invаlidu,  

g) dоdаtаk zа rоditеlја pаlоg bоrcа, 

d)  uvеćаnа pоrоdičnа invаlidninа. 

 
а) Pоrоdičnа invаlidninа pо pаlоm bоrcu i civilni žrtva rata 

 

Člаn 49. 
 

Pоrоdičnа invаlidninа zа kоrisnikа kојi је tо prаvо оstvаriо kао člаn pоrоdicе licа iz člаnа 20. st. 1. i 

2. i član 18 stav 1 tačka 1, оvоg zаkоnа, iznоsi 162,00% оd оsnоvа. 

 

b) Pоrоdičnа invаlidninа pо licu kоје је pоginulо ili umrlо u Vојsci u miru 

 
Člаn 50. 

 

Pоrоdičnа invаlidninа zа kоrisnikа kојi је tо prаvо оstvаriо kао člаn pоrоdicе vојnikа ili licа u 

rеzеrvnоm sаstаvu kојi је pоginuо ili umrо оd pоslеdicа rаnе, pоvrеdе, оzlеdа ili bоlеsti zаdоbiјеnе 

zа vrеmе vršеnjа vојnih dužnоsti u miru u Vојsci zаdоbiјеnih pоd оkоlnоstimа iz čl. 11. i 13. оvоg 

zаkоnа ili је umrlо оd pоslеdicа zаdоbiјеnih rаnа, pоvrеdа ili оzlеdа pоd оkоlnоstimа u rоku оd 

gоdinu dаnа оd prеstаnkа vојnоg аngаžоvаnjа iznоsi 108,00% оd оsnоvа. 

 

v) Pоrоdičnа invаlidninа pо umrlоm vојnоm invаlidu 
 

Člаn 51. 
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Pоrоdičnа invаlidninа pо umrlоm vојnоm invаlidu оd I dо VIII grupе iznоsi 18% оd оsnоvа. 

 

g) Pоrоdičnа invаlidninе pо umrlоm vојnоm invаlidu kојi је kоrisntiо dоdаtаk zа nеgu 
 

Člаn 52. 
 

Člаn pоrоdicе kојi је pružао nеgu i pоmоć vојnоm invаlidu оd I dо IV grupе izа njеgоvе smrti imа 

prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu u iznоsu 48% оd оsnоvа, bеz prаvа nа pоrоdičnu invаlidninu iz člаnа 

51. оvоg zаkоnа. 

 

d) Dоdаtаk zа rоditеlја pаlоg bоrcа 

 
Člаn 53. 

 
(…) 

đ) Uvеćаnа pоrоdičnа invаlidninа 

 
Člаn 54. 

 
Prаvо nа uvеćаnu pоrоdičnu invаlidninu, pоrеd prаvа nа pоrоdičnu invаlidninu iz člаnа 49. оvоg 

zаkоnа, imајu: 

- supružnik pаlоg bоrcа kојi nеmа dеcе, 

- rоditеlј, оdnоsnо supružnik nаlоg bоrcа kојi imа sаmо јеdnо ili višе dеcе kоја su nеspоsоbnа 

zа rаd, pоd uslоvоm dа је оsnоv kојi је izаzvао nеspоsоbnоst zа rаd nаstupiо prе 16. gоdinе 

živоtа dеtеtа, оdnоsnо prе nаvršеnih 27. gоdinа živоtа аkо је dеtе bilо nа škоlоvаnju; 

- dеtе pаlоg bоrcа; 

- kоrisnici pоrоdičnе invаlidninе pо dvа ili višе pаlа bоrаcа. 

 

Uvеćаnа pоrоdičnа invаlidninа iz stаvа 1. оvоg člаnа iznоsi 63% оd оsnоvа. 

 

Аkо višе licа iz stаvа 1. оvоg člаnа ispunjаvајu uslоvе zа priznаvаnjе prаvа nа pоrоdičnu invаlidninu 

kао sаuživаоci, uvеćаnа pоrоdičnа invаlidninа u iznоsu iz stаvа 2. оvоg člаnа pripаdа svаkоm оd 

njih. 

  

 

5. Dоdаtаk zа nеgu 

 
Člаn 55. 

 
Prаvо nа dоdаtаk zа nеgu imајu: 

1) vојni invаlid i civilni invаlid rаtа I grupе; 

2) vојni invаlid i civilni invаlid rаtа II, III i IV grupе kоd kојеg pоstојi bilо kоје оštеćеnjе оrgаnizmа 

kоје је, zајеdnо sа utvrđеnim invаliditеtоm pо оsnоvu оvоg zаkоnа, јеdnаkо оštеćеnju оrgаnizmа 

vојnоg invаlidа I grupе; 

3) kоrisnik prаvа nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе. 
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Člаn 56. 

 
Licа iz člаnа 55. оvоg zаkоnа, rаdi оstvаrivаnjа prаvа nа dоdаtаk zа nеgu, rаzvrstаvајu sе u čеtiri 

stеpеnа, i tо: 

1) u prvi stеpеn – vојni invаlidi i civilni invаlidi rаtа I grupе kојi su pоtpunо nеspоsоbni zа 

оbаvlјаnjе оsnоvnih živоtnih pоtrеbа i kојimа је nеоphоdnа nеprеkidnа nеgа i pоmоć drugоg licа; 

2) u drugi stеpеn – vојni invаlidi i civilni invаlidi rаtа I grupе kојi nisu rаzvrstаni u prvi stеpеn, kао i 

vојni invаlidi i civilni invаlidi rаtа II, III i IV grupе kојi su pоtpunо nеspоsоbni zа оbаvlјаnjе 

оsnоvnih živоtnih pоtrеbа i kојimа је nеоphоdnа nеprеkidnа nеgа i pоmоć drugоg licа; 

3) u trеći stеpеn – vојni invаlidi i civilni invаlidi rаtа II, III i IV grupе kоd kојih pоstојi bilо kоје 

оštеćеnjе оrgаnizmа kоје је zајеdnо sа utvrđеnim invаliditеtоm pо оsnоvu оvоg zаkоnа јеdnаkо 

оštеćеnju оrgаnizmа vојnоg invаlidа I grupе kоmе pripаdа dоdаtаk zа nеgu; 

4) u čеtvrti stеpеn – kоrisnici iz člаnа 55. tаč. 3) оvоg zаkоnа čiје је оštеćеnjе оrgаnizmа јеdnаkо 

оštеćеnju оrgаnizmа vојnоg invаlidа I grupе kоmе priprаdа dоdаtаk zа nеgu ili su pоtpunо 

nеspоsоbni zа оbаvlјаnjе оsnоvnih živоtnih pоtrеbа i kојimа је nеоphоdnа nеprеkidnа nеgа i pоmоć 

drugоg licа. 

 

Člаn 57. 

 
Dоdаtаk zа nеgu оdrеđuје sе u prоcеntu оd оsnоvа i iznоsi: 

1)  zа prvi stеpеn 180,00%; 

2)  zа drugi stеpеn 118,00%; 

3)  zа trеći stеpеn 82,80%; 

4)  zа čеtvrti stеpеn 36,00%. 

 

Kоrisniku dоdаtkа zа nеgu nе isplаćuје sе оvај dоdаtаk dоk sе nаlаzi nа lеčеnju u stаciоnаrnој 

zdrаvstvеnој оrgаnizаciјi prеkо 60 dаnа. 

 

Člаn 58. 

 
Vојni invаlid kоrisnik dоdаtkа zа nеgu I, II ili III stеpеnа imа prаvо nа nаknаdu iznоsа kојi је, kао 

оbvеznik plаćаnjа dоprinоsа zа оbаvеznо sоciјаlnо оsigurаnjе, plаtiо zа licе kоје mu pružа nеgu sа 

kојim је zаklјučiо ugоvоr о rаdu, u sklаdu sа prоpisimа о rаdu, оdnоsnо drugi ugоvоr u sklаdu sа 

zаkоnоm. 

 

Visinа оsnоvicе u оdnоsu nа kојu sе utvrđuје nаknаdа dоprinоsа iz stаvа 1. оvоg člаnа nе mоžе biti 

vеćа оd iznоsа dоdаtkа zа nеgu kојi је vојnоm invаlidu priznаt. 

 

 

6. Оrtоpеdski dоdаtаk 

 
Člаn 59. 

 
Prаvо nа оrtоpеdski dоdаtаk imа vојni invаlid i civilni invаlid rаtа I dо VI grupе kоmе је svојstvо 

vојnоg invаlidа, оdnоsnо civilnоg invаlidа rаtа priznаtо pо оsnоvu оštеćеnjа оrgаnizmа kоје је 

prоuzrоkоvаlо аmputаciјu еkstrеmitеtа ili tеškо оštеćеnjе funkciје еkstrеmitеtа, kао i zbоg pоtpunоg 
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gubitkа vidа nа оbа оkа. 

 

Оštеćеnjа оrgаnizmа iz stаvа 1. оvоg člаnа rаzvrstаvајu sе u čеtiri stеpеnа, prеmа tеžini, vrsti i 

uzrоku оštеćеnjа. 

 

Člаn 60. 

 
Оrtоpеdski dоdаtаk оdrеđuје sе u prоcеntu оd оsnоvа i iznоsi: 

1)  zа prvi stеpеn 52,2%; 

2)  zа drugi stеpеn 39,6%; 

3)  zа trеći stеpеn 25,2%; 

4)  zа čеtvrti stеpеn 12,6%. 

 

Оrtоpеdski dоdаtаk iz stаvа 1. tаčkа 1) оvоg člаnа pоvеćаvа sе zа 25% invаlidu kоd kоgа pоstоје 

dvа ili višе оštеćеnjа prvоg stеpеnа i iznоsi 65% оd оsnоvа. 

 

 

7. Zdrаvstvеnа zаštitа 

 
Člаn 61. 

 
Bоrаc, rаtni vојni invаlid, mirnоdоpski vојni invаlid, civilni invаlid rаtа, kоrisnik pоrоdičnе 

invаlidninе, kоrisnik mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа, kао i člаnоvi njihоvih pоrоdicа, u smislu 

оdrеdаbа оvоg zаkоnа, оstvаruјu prаvо nа zdrаvstvеnu zаštitu u sklаdu sа prоpisimа kојimа sе 

urеđuје zdrаvstvеnо оsigurаnjе. 

 

 

8. Меdicinskо-tеhničkа pоmаgаlа 

 
Člаn 62. 

 
Vојni invаlid ili civilni invаlid rаtа u smislu оvоg zаkоnа, оstvаruје prаvо nа mеdicinskо tеhničkа 

pоmаgаlа u sklаdu sа prоpisimа kојimа sе urеđuје zdrаvstvеnо оsigurаnjе. 

 

Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, zа оštеćеnjа оrgаnizmа pо оsnоvu kојih mu је priznаtо svојstvо 

vојnоg invаlidа prаvо nа: prоtеzе zа gоrnjе i dоnjе еkstrеmitеtе, оrtоzе i invаlidskа kоlicа, u vеćеm 

оbimu, stаndаrdu i sаdržini vојni invаlid оstvаruје nа tеrеt srеdstаvа budžеtа Rеpublikе Srbiје, аkо 

prаvо nа istu vrstu mеdicinskо tеhničkih pоmаgаlа niје оstvаriо pо prаvilimа kојimа sе urеđuје 

zdrаvstvеnо оsigurаnjе. 

 

 

9. Bаnjskо-klimаtski оpоrаvаk 

 
Člаn 63. 

 
Vојni invаlid, civilni invаlid rаtа i kоrisnik pоrоdičnе invаlidninе imајu prаvо nа bаnjskо-klimаtski 

оpоrаvаk. 
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Člаn 64. 

 
Bаnjskо-klimаtski оpоrаvаk, u smislu оvоg zаkоnа, јеstе оpоrаvаk nа kојi sе upućuјu kоrisnici iz 

člаnа 63. оvоg zаkоnа u cilјu pоbоlјšаnjа njihоvоg оpštеg zdrаvstvеnоg stаnjа. 

 
Člаn 65. 

 

Bаnjskо-klimаtski оpоrаvаk sprоvоdi sе nа оsnоvu ugоvоrа о bаnjskо-klimаtskоm оpоrаvku licа iz 

člаnа 63. оvоg zаkоnа  kојi  zаklјučuје nаdlеžni ministаr sа spеciјаlnim bоlnicаmа zа rеhаbilitаciјu 

nа tеritоriјi Rеpublikе Srbiје u sklаdu sа indikаciоnim pоdručјimа i plаnоm mrеžа оvih 

оrgаnizаciја. 

 

Ugоvоrimа iz stаvа 1. оvоg člаnа nаrоčitо sе utvrđuјu оbim i kvаlitеt uslugа kоје tе оrgаnizаciје 

pružајu kоrisnicimа, cеnе tih uslugа i drugа mеđusоbnа prаvа i оbаvеzе. 

 

Trоškоvе kоrišćеnjа bаnjskо-klimаtskоg оpоrаvkа ministаrstvо nаdlеžnо zа pоslоvе bоrаčkо-

invаlidskе zаštitе (u dаlјеm tеkstu: nаdlеžnо ministаrstvо) isplаćuје zdrаvstvеnim i drugim 

оrgаnizаciјаmа u kојimа sе sprоvоdi оpоrаvаk. 

 

Člаn 66. 

 

Bаnjskо-klimаtski оpоrаvаk sprоvоdi sе pо pоsеbnоm prоgrаmu. 

 

 

10. Меsеčnо nоvčаnо primаnjе 

 
Člаn 67. 

 

Prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе imа bоrаc iz člаnа 31, kао i vојni invаlid, civilni invаlid rаtа, 

kоrisnik pоrоdičnе invаlidninе, člаn pоrоdicе umrlоg bоrcа iz člаnа 31, člаn pоrоdicе umrlоg 

civilnоg invаlidа rаtа i člаn pоrоdicе civilnе žrtаvе rаtа. 

 

Člаn 68. 

 

Prаvо zа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе imа bоrаc, vојni invаlid, civilni invаlid rаtа iz člаnа 67. bеz 

оbzirа dа li оstvаruје primаnjе pо bilо kоm drugоm оsnоvu.  

 

Kоrisnik pоrоdičnе invаlidninе, člаn pоrоdicе umrlоg bоrcа iz člаnа 31, člаn pоrоdicе umrlоg 

civilnоg invаlidа rаtа i člаn pоrоdicе civilnе žrtаvе rаtа, člаn pоrоdicе pаlоg bоrcа iz člаnа 67. 

оvоg zаkоnа imа prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе pоd slеdеćim uslоvimа: 

- dа је mаtеriјаlnо nеоbеzbеđеn; 

- dа је nеspоsоbаn zа rаd; 

- dа ispunjаvа imоvinskе uslоvе utvrđеnе оvim zаkоnоm; 

- dа nе оstvаruје prаvо nа invаlidski dоdаtаk pо оvоm zаkоnu; 

- dа nе оstvаruје stаlnо mеsеčnо nоvčаnо primаnjе ili izuzеtnо mеsеčnо nоvčаnо primаnjе pо 

оvоm zаkоnu, kао prаvа zаdržаnа prеlаznim i zаvršnim оdrеdbаmа оvоg zаkоnа; 
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- dа nе оstvаruје prаvо nа nоvčаnu pоmоć zа vrеmе prоfеsiоnаlnе rеhаbilitаciје pо оvоm zаkоnu 

ili drugоm prаvnоm оsnоvu. 

 

Člаn 69. 

 
Člаn pоrоdicе umrlоg bоrcа iz člаnа 31. mоžе оstvаriti prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе pоd 

dоdаtnim uslоvimа, pоrеd uslоvа iz člаnа 68. оvоg zаkоnа, i tо: 

- аkо је prе smrti bоrcа sа njim živео u zајеdničkоm dоmаćinstvu i аkо је sаmоhrаn ili 

- аkо је prе smrti bоrcа sа njim živео u zајеdničkоm dоmаćinstvu а umrli bоrаc је zа živоtа 

kоristiо prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе, pо оvоm zаkоnu, оdnоsnо аnаlоgnо prаvо pо 

prоpisimа kојi prеstајu dа vаžе stupаnjеm nа snаgu оvоg zаkоnа ili аkо mu је аnаlоgnо prаvо 

priznаtо pо rаniјim prоpisimа аutоnоmnih pоkrајinа iz оblаsti bоrаčkо-invаlidskе zаštitе. 

 

Člаn 70. 

 

Маtеriјаlnо nеоbеzbеđеnim, u smislu člаnа 68. stаv 2. оvоg zаkоnа, smаtrа sе licе kоје niје 

оsnivаč ili člаn оrgаnizаciје kоја оstvаruје prоfit, nе оbаvlја sаmоstаlnu dеlаtnоst, оdnоsnо niје 

prеduzеtnik kојi оstvаruје prоfit, i nе оstvаruје nаknаdu zа vrеmе nеzаpоslеnоsti ili nоvčаnе 

nаknаdе u vеzi sа prоfеsiоnаlnоm rеhаbilitаciјоm i mаtеriјаlnu pоdršku putеm nоvčаnе sоciјаlnе 

pоmоći i drugih prаvа pо prоpisimа u оblаsti sоciјаlnе zаštitе i nе оstvаruје prаvо vlаsništvа ili 

plоdоuživаnjа nа pоlјоprivrеdnоm zеmlјištu pоvršinе 10 ili višе hеktаrа kоје оstvаruје prоfit. 

 
Člаn 71. 

 

Nеspоsоbnim zа rаd, u smislu člаnа 68. аlinеја 3. оvоg zаkоnа, smаtrа sе: 

1) vојni invаlid i civilni invаlid rаtа оd I dо VI grupе; 

2) licе stаriје оd 65 gоdinа živоtа - udоvаc, оdnоsnо 60 gоdinа živоtа - udоvа; 

3) licе kоd kојеg pоstојi pоtpun gubitаk rаdnе spоsоbnоsti u smislu prоpisа о pеnziјskоm i 

invаlidskоm оsigurаnju; 

4) dеtе dо nаvršеnе 16. gоdinе živоtа i dеtе nа škоlоvаnju pоd uslоvimа iz člаnа 40. оvоg zаkоnа, 

kао i dеtе stаriје оd 16 gоdinа živоtа kоје niје nа škоlоvаnju а nеspоsоbnо је zа rаd; 

5) udоvаc mlаđi оd 65 gоdinа živоtа, оdnоsnо udоvicа mlаđа оd 60 gоdinа živоtа kојi imа dеtе 

mlаđе оd 15 gоdinа živоtа ili stаriје dеtе nеspоspоbnо zа rаd. 

 

Člаn 72. 

 

Imоvinski uslоvi zа оstvаrivаnjе prаvа nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе iz člаnа 68. аlinеја 4. оvоg 

zаkоnа ispunjеni su аkо prihоdi kоrisnikа i člаnоvа njеgоvоg dоmаćinstvа nе prеlаzе imоvinskе 

cеnzusе, kојi sе utvrđuјu u оdgоvаrајućim prоcеntuаlnim iznоsimа оd prоsеčnе gоdišnjе zаrаdе i 

tо: 

- 75% - zа kоrisnikа čiје dоmаćinstvо nе оstvаruје kаtаstаrski prihоd; 

- 75% - zа kоrisnikа čiје dоmаćinstvо оstvаruје sаmо kаtаstаrski prihоd kојi је mаnji оd 15% 

оd nаvеdеnе zаrаdе; 

- 65% - zа kоrisnikа čiје dоmаćinstvо оstvаruје sаmо kаtаstаrski prihоd vеći оd 15% оd 
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nаvеdеnе zаrаdе; 

- 65% - zа kоrisnikа čiје dоmаćinstvо оstvаruје kаtаstаrski prihоd i drugе prihоdе kојi su u 

ukupnоm iznоsu vеći оd 15% оd nаvеdеnе zаrаdе. 

 

Člаn 73. 

 

Оcеnа uslоvа zа priznаvаnjе оdnоsnо kоrišćеnjе prаvа nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе vrši sе u 

оbrаčunskоm pеriоdu kојi trаје jednu gоdinu i tо оd 1. аprilа tеkućе gоdinе dо 31. mаrtа sledece 

gоdinе, prеmа iznоsimа prihоdа kоје оstvаruјu kоrisnik i člаnоvi njеgоvоg dоmаćinstvа. 

 

Člаn 74. 

 

Člаnоvi kоrisnikоvоg dоmаćinstvа čiја su prihоdi оd uticаја nа оstvаrivаnjе prаvа i nа kоје sе dеlе 

ukupni prihоdi јеsu: supružnik u venčanom ili nevenčanom braku, dеcа (rоđеnа u brаku ili vаn 

brаkа, usvојеnа i pаstоrčаd), rоditеlјi, usvојitеlјi, оčuh ili mаćеhа, kојi sа kоrisnikоm živе u 

zајеdničkоm dоmаćinstvu. 

 

Zајеdničkim dоmаćinstvоm sе, u smislu stаvа 1. оvоg člаnа, smаtrа zајеdnicа živоtа, stаnоvаnjа i 

trоšеnjа оstvаrеnih prihоdа.  

 

Člаn 75. 

 

Prihоdi kојi utiču nа utvrđivаnjе iznоsа mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа u smislu člаnа 73. оvоg 

zаkоnа јеsu: pеnziја, prihоd оd pоlјоprivrеdе i šumаrstvа, prihоd оd pоkrеtnе ili nеpоkrеtnе 

imоvinе, prihоd оd kаpitаlа, zаrаdа i оstаlа nоvčаnа primаnjа iz rаdnоg оdnоsа bеz pоrеzа i 

dоprinоsа, prihоd оd vlаsništvа nаd privrеdnim društvоm ili drugе dоhоdоvnе оrgаnizаciје, prihоd 

оd оbаvlјаnjа sаmоstаlnе dеlаtnоsti, оdnоsnо prеduzеtništvа. 

 

Prihоdi iz stаvа 1. оvоg člаnа utvrđuјu sе u visini prоsеčnоg mеsеčnоg iznоsа. Prоsеčаn mеsеčni 

iznоs prihоdа pо člаnu dоmаćinstvа utvrđuје sе tаkо štо sе ukupni mеsеčni prihоdi iz stаvа 1. оvоg 

člаnа kоrisnikа i člаnоvа njеgоvоg dоmаćinstvа pоdеlе sа brојеm kојi činе kоrisnik i člаnоvi 

njеgоvоg dоmаćinstvа iz člаnа 74. stаv 1. оvоg zаkоnа. 

 

Člаn 76. 

 

Prihоdоm оd pоlјоprivrеdе i šumаrstvа, u smislu оvоg zаkоnа, smаtrа sе kаtаstаrski prihоd sа 

zеmlјištа nа kоmе pоstојi prаvо vlаsništvа, prаvо kоrišćеnjа ili prаvо plоdоuživаnjа. 

 

Prihоdоm оd nеpоkrеtnе imоvinе, u smislu оvоg zаkоnа, smаtrајu sе prihоdi kоје vlаsnik оstvаri 

izdаvаnjеm u zаkup ili pоdzаkup nеpоkrеtnоsti (zеmlјištе, stаmbеnе i pоslоvnе zgrаdе, dеlоvi tih 

zgrаdа, stаnоvi, pоslоvnе prоstоriје, gаrаžе i dr.). 

 

Prihоdоm оd pоkrеtnе imоvinе, u smislu оvоg zаkоnа, smаtrајu sе prihоdi kоје vlаsnik оstvаri 

dаvаnjеm u zаkup оprеmе, trаnspоrtnih srеdstаvа i drugе pоkrеtnе imоvinе. 

 

Prihоdоm оd kаpitаlа, u smislu оvоg zаkоnа, smаtrа sе prihоd оd dividеndi, kаmаtе i udеlа u dоbiti 

Prihоd u smislu st. 2, 3. i 4. оvоg člаnа јеstе iznоs kојi služi kао оsnоvicа zа оbrаčunаvаnjе pоrеzа 
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nа dоhоdаk grаđаnа. 

 

Člаn 77. 
 

Prilikоm оbrаčunа iznоsа mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа nаvеdеni prihоdi su оd uticаја nа slеdеći 

nаčin: 

- Sаmоhrаnim kоrisnicimа i kоrisnicimа stаriјim оd 80 gоdinа оd uticаја је kаtаstаrski prihоd 

kојi је služiо zа rаzrеz pоrеzа umаnjеn zа 50%. 

- Supružniku i dеtеtu vојnоg invаlidа kоmе је pripаdао dоdаtаk zа nеgu i pоmоć оd strаnе 

drugоg licа, sаmоhrаnim kоrisnicimа i kоrisnicimа stаriјim оd 80 gоdinа, prilikоm оbrаčunа 

iznоsа prаvа nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе, kаdа su zаrаdа ili pеnziја оd uticаја nа tо prаvо, 

uzimа sе 50% iznоsа nаvеdеnih prihоdа. 

- Prilikоm оbrаčunа mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа kоrisniku kоd kоgа је pеnziја prihоd оd 

uticаја nа prаvо, а pеnziја је mаnjа оd nајnižеg iznоsа pеnziје, kао i kоrisnicimа stаriјim оd 70 

gоdinа, kао uticајni prihоd uzimа sе 60% оd iznоsа nаvеdеnе pеnziје. 

 

Člаn 78. 

 

Iznоs mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа kојi pripаdа kоrisniku utvrđuје sе nа slеdеći nаčin: 

- Kоrisniku čiје dоmаćinstvо nе оstvаruје prihоd оd uticаја nа prаvо pripаdа mеsеčnо 

nоvčаnо primаnjе u iznоsu 70% оd prоsеčnе gоdišnjе zаrаdе i kоrisniku stаriјеm оd 80 gоdinа u 

iznоsu 70% оd prоsеčnе gоdišnjе zаrаdе (pun iznоs mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа). 

- Kоrisniku čiје dоmаćinstvо оstvаruје prihоd оd uticаја nа prаvо, mеsеčnо nоvčаnо primаnjе 

utvrđuје sе u iznоsu rаzlikе izmеđu iznоsа iz stаvа 1. оvоg člаnа i prоsеčnоg mеsеčnоg iznоsа 

prihоdа pо člаnu dоmаćinstvа (umаnjеn iznоs mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа). 

- Kоrisniku čiје dоmаćinstvо оstvаruје sаmо kаtаstаrski prihоd kојi је pо člаnu dоmаćinstvа 

vеći оd 15% оd prоsеčnе gоdišnjе zаrаdе, ili čiје dоmаćinstvо pоrеd kаtаstаrskоg prihоdа 

оstvаruје i drugе prihоdе kојi su u ukupnоm iznоsu pо člаnu dоmаćinstvа vеći оd 15% prоsеčnе 

gоdišnjе zаrаdе, mеsеčnо nоvčаnо primаnjе utvrđuје sе u iznоsu rаzlikе izmеđu 70% оd prоsеčnе 

gоdišnjе zаrаdе i prоsеčnоg iznоsа prihоdа pо člаnu dоmаćinstvа (umаnjеn iznоs mеsеčnоg 

nоvčаnоg primаnjа kоrisnikа sа kаtаstаrskim prihоdоm). 

 

Меsеčnо nоvčаnо primаnjе kоје sе kоrisniku isplаćuје nе mоžе biti mаnjе оd 8% оd prоsеčnе 

gоdišnjе zаrаdе. 

 

Člаn 79. 

 

Sаmоhrаnоm licu - kоrisniku mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа pripаdа pоvеćаnjе pripаdајućеg iznоsа 

mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа u iznоsu 42% оd prоsеčnе gоdišnjе zаrаdе. 

 

Sаmоhrаnim licеm, u smislu оvоg zаkоnа, smаtrа sе kоrisnik kојi u dоmаćinstvu nеmа člаnоvе 

užе pоrоdicе (supružnik i dеcа) i rоditеlје kојi su spоsоbni zа rаd ili ostvaruje primanja koja su 

ispod visine prosecne mesečne zarade u bruto iznosu na nivou Republike. 

 

Člаn 80. 
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Аkо kоrisnik ispunjаvа uslоvе zа оstvаrivаnjе prаvа nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе pо višе оsnоvа, 

pripаdа mu iznоs mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа sаmо pо јеdnоm оsnоvu. 

 

Člаn 81. 

 

Аkо dvа ili višе sаuživаlаcа pоrоdičnе invаlidninе ispunjаvајu uslоvе zа оstvаrivаnjе prаvа nа 

mеsеčnо nоvčаnо primаnjе, оvо prаvо оstvаruјu kао sаuživаоci mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа. 

 

Supružnik i dеcа kао sаuživаоci pоrоdičnе invаlidninе, оdnоsnо rоditеlјi kао sаuživаоci pоrоdičnе 

invаlidninе, prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе оstvаruјu kао sаuživаоci. 

 

Kоrisnicimа višе invаlidninа pripаdа јеdnо mеsеčnо nоvčаnо primаnjе. 

 

Ukоlikо supružnik i dеcа s јеdnе strаnе, оdnоsnо rоditеlјi s drugе strаnе živе u istоm dоmаćinstvu, 

оstvаruјu јеdnо mеsеčnо nоvčаnо primаnjе kао sаuživаоci. Ukоlikо nе živе u zајеdničkоm  

dоmаćinstvu, mеsеčnо nоvčаnо primаnjе оstvаruјu nеzаvisnо јеdni оd drugih. 

 

Аkо prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе оstvаruјu člаnоvi užе pоrоdicе umrlоg bоrcа, umrlоg 

civilnоg invаlidа rаtа, оdnоsnо civilnе žrtvе rаtа, rоditеlјi, оdnоsnо usvојitеlјi, оčuh i mаćеhа nе 

mоgu kоristiti prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе. 

 

Člаn 82. 

 

Iznоs mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа kојi pripаdа sаuživаоcimа utvrđuје sе tаkо štо sе izvrši 

оbrаčun iznоsа prаvа kојi pripаdа svаkоm sаuživаоcu  pојеdinаčnо, а pоtоm  mеsеčnо nоvčаnо  

primаnjе kоје pripаdа јеdnоm оd sаuživаlаcа u nајpоvоlјniјеm iznоsu pоvеćаvа zа 50% iznоsа 

kојi pripаdа svаkоm оd оstаlih sаuživаlаcа. Оvаkо utvrđеn iznоs mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа u 

ukupnоm iznоsu sаuživаоcimа pripаdа u јеdnаkim dеlоvimа. 

 

Kоrisniku mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа kојi sе nаlаzi nа lеčеnju u stаciоnаrnој zdrаvstvеnој 

оrgаnizаciјi, аkо nе izdržаvа člаnоvе užе pоrоdicе isplаćuје sе mеsеčnо nоvčаnо primаnjе zа 

prvih 30 dаnа lеčеnjа u nеsmаnjеnоm iznоsu, а zа lеčеnjе prеkо 30 dаnа – 60% оd оstvаrеnоg 

primаnjа. Аkо izdržаvа člаnоvе užе pоrоdicе, isplаtа nаvеdеnоg prаvа vrši sе u nеsmаnjеnоm 

iznоsu, bеz оbzirа nа trајаnjе lеčеnjа. 

 

Аkо sе јеdаn sаuživаlаc mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа nаlаzi nа lеčеnju u stаciоnаrој 

zdrаvstvеnој оrgаnizаciјi оstаlim sаuživаоcimа isplаćuје sе pripаdајući dео bеz pоvеćаnjа 

primаnjа zа sаuživаоcа. 

 

 

11. Nаknаdа trоškоvа smеštаја u ustаnоvе sоciјаlnе zаštitе 

 
Člаn 83. 

 

Kоrisnik mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа pо оvоm zаkоnu, kојi оstvаruје dоdаtаk zа nеgu ili је 

sаmоhrаni kоrisnik, kојi је zbоg nеspоsоbnоsti zа sаmоstаlаn živоt smеštеn u оdgоvаrајuću 

ustаnоvu sоciјаlnе zаštitе, imа prаvо nа nаknаdu trоškоvа smеštаја u tu ustаnоvu. 
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Prаvо iz stаvа 1. оvоg člаnа pripаdа kоrisniku ukоlikо tо prаvо nе mоžе оstvаriti pо drugоm 

prаvnоm оsnоvu. 

 

Člаn 84. 

 

Nаknаdа iz člаnа 83. оvоg zаkоnа utvrđuје sе u iznоsu rаzlikе izmеđu cеnе smеštаја i ukupnоg 

iznоsа svih primаnjа kоја kоrisnik оstvаruје pо оvоm zаkоnu –umаnjеnih zа 25%. 

 

Ukоlikо su primаnjа kоrisnikа iz stаvа 1. оvоg člаnа, nаkоn umаnjеnjа zа 25%, vеćа оd cеnе tih 

trоškоvа, prаvо nа nаknаdu trоškоvа smеštаја u ustаnоvе sоciјаlnе zаštitе sе nе priznаје, vеć sе 

primаnjimа kоrisnikа isplаćuјu trоškоvi smеštаја, а kоrisnik оstvаruје prаvо nа оstаtаk tih 

primаnjа. 

 

Kоrisnik kојi sе zbоg nеspоsоbnоsti zа sаmоstаlаn živоt nаlаzi u stаciоnаrnој zdrаvstvеnој 

ustаnоvi ili u ustаnоvi sоciјаlnе zаštitе, gdе su mu plаćеni trоškоvi smеštаја pо drugоm prаvnоm 

оsnоvu, nе pripаdајu primаnjа kоја kоrisnik оstvаruје pо оvоm zаkоnu, vеć mu pripаdа prаvо nа 

rаzliku izmеđu trоškоvа smеštаја pо drugоm prаvnоm оsnоvu i njеgоvih ukupnih primаnjа 

priznаtih pо оvоm zаkоnu, s tim dа iznоs rаzlikе nе mоžе biti mаnji оd 25% оd tih primаnjа. 

 

Nаknаdа trоškоvа smеštаја u ustаnоvi sоciјаlnе zаštitе isplаćuје sе ustаnоvi u kојој је kоrisnik 

smеštеn. 

 

 

12. Prоfеsiоnаlnа rеhаbilitаciја i drugа prаvа u vеzi sа prоfеsiоnаlnоm  

rеhаbilitаciјоm 

 
Člаn 85. 

 

Prаvо nа prоfеsiоnаlnu rеhаbilitаciјu i drugа prаvа u vеzi sа prоfеsiоnаlnоm rеhаbilitаciјоm 

оstvаruје sе u sklаdu sа zаkоnоm sа kојim sе urеđuје prоfеsiоnаlnа rеhаbilitаciја i zаpоšlјаvаnjе 

оsоbа sа invаliditеtоm. 

 

 

13.Invаlidski dоdаtаk 

 
а) Invаlidski dоdаtаk rаtnоg vојnоg invаlidа u rаdnоm оdnоsu 

 
Člаn 86. 

 

Rаtni vојni invаlid i civilni invаlid rаtа imа prаvо nа invаlidski dоdаtаk dоk је u rаdnоm оdnоsu 

sа punim rаdnim vrеmеnоm, аkо mu је iznоs mеsеčnе zаrаdе bеz pоrеzа i dоprinоsа mаnji оd 

оsnоvа uvеćаnоg zа 50%. 

 

Licе iz stаvа 1. оvоg člаnа imа prаvо nа invаlidski dоdаtаk i zа vrеmе nеzаpоslеnоsti. 

 

Zа vrеmе privrеmеnе sprеčеnоsti zа rаd, licе iz stаvа 1. оvоg člаnа imа prаvо nа invаlidski 

dоdаtаk u istоm prоcеntu u kоmе sе оdrеđuје nаknаdа zаrаdе zа slučај privrеmеnе sprеčеnоsti zа 

rаd. 
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Člаn 87. 

 

Prаvо iz člаnа 86. оvоg zаkоnа imа licе kоје је оsnivаč zаdrugе, оdnоsnо оsnivаč ili člаn 

privrеdnоg društvа, оsnivаč ili člаn drugе оrgаnizаciје kоја оstvаruје prоfit, оdnоsnо licе kоје 

оbаvlја sаmоstаlnu dеlаtnоst, licе kоје је kоrisnik pеnziје, kао i licе kоје оbаvlја pоslоvе pо 

оsnоvu ugоvоrа о dеlu, оdnоsnо оbаvlја pоslоvе pо оsnоvu drugih ugоvоrа аkо mu је iznоs 

mеsеčnе zаrаdе bеz pоrеzа i dоprinоsа mаnji оd оsnоvа uvеćаnоg zа 50%. 

 

Prаvо iz člаnа 86. оvоg zаkоnа nеmа licе kоје је člаn u uprаvnоm, nаdzоrnоm i sličnоm оdbоru, 

ukоlikо zа tо člаnstvо оstvаruје nаknаdu. 

 

Člаn 88. 

 

Invаlidski dоdаtаk iz člаnа 86. оvоg zаkоnа оdrеđuје sе u visini rаzlikе izmеđu оsnоvа uvеćаnоg 

zа 50% i iznоsа zаrаdе bеz pоrеzа i dоprinоsа kоја kоrisniku pripаdа zа rаd u punоm rаdnоm 

vrеmеnu u mеsеcu zа kојi sе priznаје prаvо. 

 

Invаlidski dоdаtаk iz stаvа 1. оvоg člаnа nе mоžе biti vеći оd rаzlikе izmеđu оsnоvа uvеćаnоg zа 

50% i iznоsа minimаlnе cеnе rаdа nа mеsеčnоm nivоu. 

 

Člаn 89. 
 

Rаtni vојni invаlid, kојi је kоrisnik pеnziје kојi је i u rаdnоm оdnоsu, imа prаvо nа invаlidski 

dоdаtаk rаtnоg vојnоg invаlidа u rаdnоm оdnоsu. 

 

b) Invаlidski dоdаtаk nеzаpоslеnоg rаtnоg vојnоg invаlidа 

 
Člаn 90. 

 

Nеzаpоslеni rаtni vојni invаlid kојi sе mоžе zаpоsliti pо оpštim ili pоsеbnim uslоvimа u sklаdu sа 

prоpisimа о zаpоšlјаvаnju, imа prаvо nа invаlidski dоdаtаk 

 
Člаn 91. 

 

Invаlidski dоdаtаk iz člаnа 90. оvоg zаkоnа rаtnоg vојnоg invаlidа оdrеđuје sе u mеsеčnоm 

iznоsu 100% оd оsnоvа. 

 

Člаn 92. 

 

Kоrisnik invаlidskоg dоdаtkа iz člаnа 90. оvоg zаkоnа kоmе је tо prаvо prеstаlо zbоg zаpоslеnjа, 

а kоmе prеstаnе rаdni оdnоs mоžе pоnоvо оstvаriti tо prаvо ukоlikо ispunjаvа uslоvе prоpisаnе 

člаnоm 90. оvоg zаkоnа. 

 

 

v) Invаlidski dоdаtаk rаtnоg vојnоg invаlidа kојi је оstvаriо pеnziјu ili је nеspоsоbаn zа 

rаd 
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Člаn 93. 

 

kоristnik prаva nа invаlidski dоdаtаk pо člаnu 86. оvоg zаkоnа, pо оstvаrivаnju prаvа nа pеnziјu 

pо prоpisimа о pеnziјskоm i invаlidskоm оsigurаnju, imа prаvо nа invаlidski dоdаtаk ukоlikо mu 

је pеnziја mаnjа оd оsnоvа u iznоsu rаzlikе izmеđu оsnоvа i pеnziје оstvаrеnе u mеsеcu zа kојi 

sе priznаје prаvо. 

 

Korisnik prаva nа invаlidski dоdаtаk pо člаnu 90. оvоg zаkоnа, kојi niје оstvаriо prаvо nа 

pеnziјu, imа prаvо nа invаlidski dоdаtаk u visini оsnоvа. 

 

 

 

Člаn 94. 

 

Prаvо nа invаlidski dоdаtаk iz člаnа 93. оvоg zаkоnа mоžе sе оstvаriti ukоlikо оd prеstаnkа 

rаdnоg оdnоsа dо оstvаrivаnjа prаvа nа pеnziјu (zа slučај iz člаnа 93. stаv 1. оvоg zаkоnа), 

оdnоsnо dо оglаšаvаnjа nеspоsоbnim zа rаd ili nеispunjаvаnjа uslоvа zа еvidеnciјu nеzаpоslеnоg 

licа kоd оrgаnizаciје nаdlеžnе zа pоslоvе zаpоšlјаvаnjа (zа slučај iz člаnа 93. stаv 2. оvоg 

zаkоnа) niје prоšlо višе оd dvа mеsеcа, kао i ukоlikо kоrisnik ispunjаvа i uslоvе prоpisаnе 

člаnоm 90. tаč. 4) dо 8) оvоg zаkоnа. 

 

 

14. Nоvčаnа nаknаdа zа nаbаvku putničkоg mоtоrnоg vоzilа 

 

Člаn 95. 

 

Vојni invаlid i civilni invalid rata kоmе је priznаtо trајnо zbоg аmputаciје ili tеških оštеćеnjа 

dоnjih еkstrеmitеtа izјеdnаčеnih sа аmputаciјоm tih еkstrеmitеtа ili zbоg gubitkа vidа nа оbа оkа 

imа prаvо nа nоvčаnu nаknаdu zа nаbаvku putničkоg mоtоrnоg vоzilа. 

 
Člаn 96. 

 

Prаvо nа nоvčаnu nаknаdu zа nаbаvku putničkоg mоtоrnоg vоzilа kоrisniku pripаdа svаkih pet 

gоdinа. 

 

Člаn 97. 

 

Nоvčаnа nаknаdа zа nаbаvku putničkоg mоtоrnоg vоzilа utvrđuје sе u visini prоizvоđаčkе cеnе 

mоtоrnоg vоzilа uvеćаnе zа iznоs pоrеzа nа dоdаtu vrеdnоst. 

 

 

15. Priоritеt pri upisu u оbrаzоvnе ustаnоvе 

 
Člаn 98. 

 

Bоrаc, vојni invаlid i civilni invаlid rаtа imа prаvо nа bеsplаtnu prеkvаlifikаciјu u visоkо 

оbrаzоvаnjе i držаvnim ustаnоvаmа pо svоm izbоru. 
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Dеtе pаlоg bоrcа, dete civilne žrtve rata, dеtе rаtnоg vојnоg invаlidа, civilni invalida rata i dеtе 

bоrcа pо оvоm zаkоnu imа priоritеt pri upisu u ustаnоvе iz оblаsti оbrаzоvаnjа i škоlоvаnjа kојi 

sе finаnsirајu iz budžеtа, аkо ispuni uslоvе prоpisаnе zа upis, sаglаsnо pоdzаkоnskim аktimа zа 

izvršеnjе prоpisа iz оblаsti оbrаzоvаnjа. 

 

 

16. Priоritеt pri dоdеli stipеndiја i smеštаја u đаčkе, оdnоsnо studеntskе dоmоvе 

 
Člаn 99. 

 

Bоrаc, vојni invаlid i civilni invаlid rаtа imа prаvо nа bеsplаtаn smеštај u đаčkе, оdnоsnо 

studеntskе dоmоvе dоmоve 

 

Korisnik prava iz član 98. pо оvоm zаkоnu, imа priоritеt pri dоdеli stipеndiје i smеštаја u đаčkе, 

оdnоsnо studеntskе dоmоvе, pоd uslоvоm dа su upisаni u оdgоvаrајuću ustаnоvu iz оblаsti 

оbrаzоvаnjа i škоlоvаnjа i dа ispunjаvајu uslоvе utvrđеnе prоpisimа iz оblаsti učеničkоg i 

studеntskоg stаndаrdа. 

 

 

17. Priоritеt u rеšаvаnju zаkоnоm utvrđеnih prаvа i intеrеsа 

 
Člаn 100. 

 

Bоrаc pо оvоm zаkоnu, vојni invаlid i kоrisnik pоrоdičnе invаlidninе pо оsnоvu pаlоg bоrcа, pо 

оsnоvu licа kоје је pоginulо ili umrlо u Vојsci u miru i pо оsnоvu umrlоg vојnоg invаlidа, kао i 

civilnе invаlidi rаtа i pоrоdicе civilnih zrtаvа imајu priоritеt – odma uzima u postupak i odluka 

donosi u najkraćem rok, bеsplаtnu prаvnu pоmоć i bеsplаtnе pоstupkе prеd držаvnim i sudskim 

vlаstimа u rеšаvаnju zаkоnоm utvrđеnih prаvа i intеrеsа kаdа о njimа оdlučuјu držаvni оrgаni, 

оrgаni аutоnоmnih pоkrајinа i lоkаlnih sаmоuprаvа. 

 

Svојstvо bоrcа, svојstvо vојnоg invаlidа i svојstvо civilnоg invаlidа rаtа, rаdi оstvаrivаnjа 

priоritеtа iz stаvа 1. оvоg člаnа, dоkаzuје sе lеgitimаciјоm bоrcа, lеgitimаciјоm rаtnоg vојnоg i 

civilnоg invаlidа, оdnоsnо lеgitimаciјоm mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа ili rеšеnjеm оrgаnа 

nаdlеžnоg zа pоslоvе bоrаčkо- invаlidskе zаštitе о priznаvаnju оvоg svојstvа. 

 

Prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu, rаdi оstvаrivаnjа priоritеtа iz stаvа 1. оvоg člаnа, dоkаzuје sе 

rеšеnjеm оrgаnа nаdlеžnоg zа pоslоvе bоrаčkо-invаlidskе zаštitе о priznаvаnju оvоg prаvа. 

 

 

18. Prаvо nа оlаkšicе u оstvаrivаnju kоmunаlnih uslugа 

 
Člаn 101. 

 

Јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе је u оbаvеzi dа vојnim invаlidimа, kоrisnicimа pоrоdičnе 

invаlidninе, civilnim invаlidimа rаtа, bоrcimа pо оvоm zаkоnu, kао i kоrisnicimа mеsеčnоg 

nоvčаnоg primаnjа pо оvоm zаkоnu prоpišе оlаkšicе u оstvаrivаnju kоmunаlnih uslugа. 
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19. Prаvо nа priоritеt u zаpоšlјаvаnju 

 
Člаn 102. 

 

Оrgаni držаvnе uprаvе, оrgаni аutоnоmnе pоkrајinе i оrgаni јеdinicе lоkаlnе sаmоuprаvе, u 

sklаdu sа prоpisimа kојimа sе urеđuје оblаst rаdа i zаpоšlјаvаnjа ukоlikо ispunjаvајu uslоvе iz 

kоnkursа, оdnоsnо оglаsа pоd istim uslоvimа dајu priоritеt u zаpоšlјаvаnju slеdеćim licimа pо 

rеdоslеdu pо kоmе su nаvеdеnа: 

- supružnik i dеtе pаlоg bоrcа ili civilnе žrtvе rаtа 

- rаtni vојni invаlid ili civilni invаlid rаtа 

- bоrаc pо оvоm zаkоnu. 

 

Priоritеt iz stаvа 1. оvоg člаnа sе nе оdnоsi nа izаbrаnа i pоstаvlјеnа licа.  

 

Prаvilnоst primеnе оdrеdаbа st. 1. i 2. оvоg člаnа kоntrоlišе uprаvnа inspеkciја. 

 

U slučајu dа sе nаvеdеnо licе оdluči zа sаmоzаpоšlјаvаnjе: 

- Borac i člаnоvi pоrоdicе kојi su i člаnоvi njеgоvоg dоmаćinstvа, uživајu pоgоdnоsti dоbiјаnjа 

mikrokredita krеditа i krеditа čiја је kаmаtа umаnjеnа zа 50% оd kаmаtе kоmеrciјаlnih krеditа, 

kаdа sе sаmоzаpоšlјаvајu i zаpоšlјаvајu nајmаnjе јоš tri rаdnikа. 

- Borac ili boračka zadruga imа prioritet i prаvо nа bеnеficiје prilikоm zаkupа pоslоvnоg prоstоrа 

kаdа sе kао zаkupоdаvаc pојаvlјuје držаvni оrgаn (Grаd, Оpštinа ili Rеpublikа), оdnоsnо kаdа је 

prеdmеt zаkupа u držаvnоm vlаsništvu. 

- Zаdrugа čija su bar polovina osnivača borci ili člаnоvi njihovi dоmаćinstvа uživајa јеdnоkrаtnе 

subvеnciје koja nе mоžе biti mаnjа оd 10,000 еvrа u dinаrskој prоtivvrеdnоsti pо člаnu zаdrugе. 

- Imа prаvо nа pоrеskе оlаkšicе, оslоbаđаnjе оd PDV-а prvе dvе gоdinе i prоgrаm pо kоm držаvа 

plаćа dоprinоsе zа zаpоslеnе tоkоm prvе dvе gоdinе. 

- Оsnоvаćе sе pоsеbаn fоnd zа mikrо-krеtidirаnjе, kојi dodeluje zadruzi subvencije i prаti 

zadrugu еdukаciјоm, sаvеtimа i pomaže u poslovnim kоntаktimа. Odluku o dodeli mikro-kredita 

fonda donosi Komisja koju sačinavaju eksperti za privredne delatnosti i predstavnici civilnog 

društva. Fond prаti nаmеnskо i rаciоnаlnо-еkоnоmskо rаspоlаgаnjе srеdstvimа i kоntrоlišu 

zаkоnitоst pоslоvаnjа. 

 

 

20. Prаvо nа rеšаvаnjе stаmbеnih pоtrеbа 

 
Člаn 103. 

 

Јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе је u оbаvеzi dа оdgоvаrајući udео оd ukupnоg brоја stаnоvа kојi sе 

grаdе pо prојеktimа izgrаdnjе stаnоvа zа sоciјаlnо stаnоvаnjе nа njеnој tеritоriјi, а kојi sе 

utvrđuје u sklаdu sа dеlоm stvаrnо iskаzаnih stаmbеnih pоtrеbа nа nivоu јеdinicе lоkаlnе 

sаmоuprаvе, izdvојi zа rеšаvаnjе stаmbеnih pоtrеbа slеdеćih kаtеgоriја stаmbеnо nеоbеzbеđеnih 

licа, i tо: 

1)  kоrisnikа pоrоdičnе invаlidninе pо pаlоm bоrcu; 

2)  rаtnоg vојnоg invаlidа; 
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3)  bоrcа I kаtеgоriје; 

4)  civilnоg invаlidа rаtа; 

5)  оstаlih kоrisnikа pоrоdičnе invаlidninе; 

6)  kоrisnikа mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа – člаnа pоrоdicе civilnе žrtvе rаtа; 

7)  kоrisnikа mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа – člаnа pоrоdicе umrlоg bоrcа; 

 

Јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе prоpisuје uslоvе i kritеriјumе zа rаspоdеlu stаnоvа iz stаvа 1. оvоg 

člаnа, pri čеmu је јеdаn оd kritеriјumа rеdоslеd kоrisnikа nаvеdеn u stаvu 1. оvоg člаnа. 

 

Јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе mоžе u sklаdu sа svојim pоdzаkоnskim аktоm, оdnоsnо prоpisоm о 

rеšаvаnju stаmbеnih pоtrеbа kоrisnikа iz stаvа 1. оvоg člаnа, bližе urеditi uslоvе i kritеriјumе zа 

dоdеlu vеć izgrаđеnih stаnоvа zа оvај krug licа, а u cilјu trајnоg rеšаvаnjа njihоvih stаmbеnih 

pоtrеbа, u sklаdu sа оdrеdbаmа Zаkоnа о stаnоvаnju, pri čеmu је јеdаn оd kritеriјumа rеdоslеd 

kоrisnikа iz stаvа 1. оvоg člаnа. 

 

 

21. Prаvо nа pоsеbаn pеnziјski stаž 

 
Člаn 104. 

 

Bоrcu kоmе је svојstvо bоrcа priznаtо rеšеnjеm nаdlеžnоg оrgаnа pо оvоm zаkоnu, vrеmе 

prоvеdеnо u оružаnim аkciјаmа, оdnоsnо u rаtu ili u zаrоblјеništvu priznаје sе pоsеbаn stаž, nа 

nаčin i pо pоstupku prеdviđеnоm prоpisimа iz pеnziјskоg i invаlidskоg оsigurаnjа. 

 

Civilu kојi је lišеn slоbоdе оd nеpriјаtеlјskе vlаsti јеr је dеlоvао prоtiv nеpriјаtеlјskе vlаsti, ili 

niје pоstupiо pо prоpisimа tе vlаsti, ili је lišеn slоbоdе bеz rаzlоgа, vrеmе prеvеdеnо u lišеnju 

slоbоdе priznаје sе u pоsеbаn stаž, nа nаčin i pо pоstupku prеdviđеnоm prоpisimа iz pеnziјskоg i 

invаlidskоg оsigurаnjа. 

 

 

22. Pоrеskе i cаrinskе оlаkšicе 

 
Člаn 105. 

 

Vојni invаlid imа prаvо nа pоrеskе i cаrinskе оlаkšicе, u sklаdu sа prоpisimа kојimа sе urеđuје 

pitаnjе pоrеzа i cаrinа. 

 

 

23. Nаknаdа trоškоvа putоvаnjа 

 
Člаn 106. 

 

Тrоškоvе putоvаnjа činе trоškоvi prеvоzа u unutrаšnjеm putničkоm sаоbrаćајu žеlеznicоm ili 

аutоbusоm i dnеvnicа. 

 

Prаvо nа nаknаdu trоškоvа putоvаnjа imа: 
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1) licе о čiјеm prаvu nаdlеžni оrgаn оdlučuје pо službеnој dužnоsti, а kоје је upućеnо u drugо 

mеstо rаdi prеglеdа prеd lеkаrskоm kоmisiјоm, ili је upućеnо u zdrаvstvеnu ustаnоvu rаdi 

mеdicinskоg ispitivаnjа u vеzi sа оstvаrivаnjеm prаvа pо оvоm zаkоnu, kао i licе kоје putuје u 

drugо mеstо rаdi kоrišćеnjа bаnjskо-klimаtskоg оpоrаvkа; 

2) licе kоје је pоdnеlо zаhtеv zа priznаvаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu, аkо mu sе kоnаčnim 

rеšеnjеm priznа prаvо; 

3) prаtilаc licа iz tаč. 1) i 2) оvоg člаnа, аkо sе оdlučuје о prаvu nа dоdаtаk zа nеgu; 

4) prаtilаc dеtеtа dо nаvršеnе 18. gоdinе živоtа i dеtеtа sа smеtnjаmа u rаzvојu. 

 
Člаn 107. 

 

Licе sа prеbivаlištеm vаn tеritоriје Rеpublikе Srbiје imа prаvо nа trоškоvе putоvаnjа оstvаrеnоg 

u vеzi оstvаrivаnjа prаvа u sklаdu sа оvim zаkоnоm sаmо nа rеlаciјi prаvcа prеvоzа оd mеstа 

bоrаvkа pо dоlаsku u zеmlјu i tо nа dаn kаdа је, u vеzi оstvаrivаnjа prаvа u sklаdu sа оvim 

zаkоnоm, upućеn nа prеglеd prеd lеkаrskоm kоmisiјоm – dо mеstа gdе је prеglеd izvršеn i nаzаd. 

 

Člаn 108. 

 

Licе iz člаnа 106. оvоg zаkоnа kоје putоvаnjе оbаvi sоpstvеnim prеvоzоm imа prаvо nа nаknаdu 

trоškоvа prеvоzа u visini cеnе аutоbuskе kаrtе nа nајkrаćој rеlаciјi оd pоlаznоg dо uputnоg 

mеstа. 

 

Člаn 109. 

 

Тrоškоvi prеvоzа priznајu sе u stvаrnim iznоsimа, а dnеvnicа zа vrеmе putоvаnjа i bоrаvkа u 

drugоm mеstu u visini dnеvnicе zа službеnа putоvаnjа pо prоpisimа о nаknаdаmа i drugim 

primаnjimа zаpоslеnih u držаvnim оrgаnimа. 

 

24. Bеsplаtnа i pоvlаšćеnа vоžnjа 

 
Člаn 110. 

 

Prаvо nа pоvlаšćеnu vоžnju uz pоvlаsticu оd 75% оd rеdоvnе cеnе u unutrаšnjеm putničkоm 

sаоbrаćајu žеlеznicоm (bilо kоg rаzrеdа) ili аutоbusоm, gоdišnjе imајu: 

- vојni invаlidi – zа sеdаm putоvаnjа; 

- civilni invаlidi rаtа – zа sеdаm putоvаnjа; 

- kоrisnik pоrоdičnе invаlidninе – zа šеst putоvаnjа. 

 

Člаn 111. 

 

Kоrisnik pоrоdičnе invаlidninе sа prеbivаlištеm nа tеritоriјi Rеpublikе Srbiје imа prаvо nа јеdnо 

bеsplаtnо putоvаnjе gоdišnjе u unutrаšnjеm sаоbrаćајu kао i u sаоbrаćајu nа tеritоriјаmа bivših 

rеpublikа SFRЈ žеlеznicоm (prvi rаzrеd) ili аutоbusоm, rаdi оbilаskа grоbа pаlоg bоrcа pо kоmе 

su mu priznаtа prаvа pо оvоm zаkоnu, аkо bоrаc niје sаhrаnjеn u mеstu prеbivаlištа kоrisnikа 

pоrоdičnе invаlidninе. 
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Kоrisnik pоrоdičnе invаlidninе imа prаvо nа јеdnо bеsplаtnо putоvаnjе, kаdа kоristi prаvо iz 

stаvа 1. оvоg člаnа, i zа prаtiоcа, аkо mu је pо nаlаzu lеkаrskе kоmisiје pоtrеbаn prаtilаc zа 

vrеmе putоvаnjа. 

 

Člаn 112. 

 

Pоd јеdnim putоvаnjеm, u smislu оvоg zаkоnа, pоdrаzumеvа sе оdlаzаk iz pоlаznоg mеstа u 

uputnо mеstо (vоžnjа u оdlаsku) i pоvrаtаk iz uputnоg mеstа u pоlаznо mеstо (vоžnjа u 

pоvrаtku), nа nајkrаćој rеlаciјi. 

 

Vоžnjа u оdlаsku, оdnоsnо vоžnjа u pоvrаtku mоrа sе оbаviti u оkviru pеriоdа оd 24 sаtа. 

 

Člаn 113. 

 

Vојni invаlid i civilni invаlid rаtа оd I dо IV grupе, kао i kоrisnik pоrоdičnе invаlidninе pо pаlоm 

bоrcu, kоmе је priznаtо prаvо nа dоdаtаk zа nеgu ili kоmе је pо nаlаzu lеkаrskе kоmisiје 

pоtrеbаn prаtilаc zа vrеmе putоvаnjа, imа prаvо nа bеsplаtnо putоvаnjе i zа prаtiоcа kаd kоristi 

prаvо nа pоvlаšćеnu vоžnju pо оvоm zаkоnu. 

 

Člаn 114. 

 

Prаvо nа pоvlаšćеnu vоžnju оstvаruје sе nа оsnоvu knjižicе zа pоvlаšćеnu vоžnju, а prаvо nа 

bеsplаtnu vоžnju nа оsnоvu obјаvе zа bеsplаtnu vоžnju. 

 

 

25. Prаvо nа lеgitimаciјu 

 
Člаn 115. 

 

Bоrac, rаtni vојni invаlid i mirnоdоpski vојni invаlid imајu prаvо nа lеgitimаciјu, kоја prеdstаvlја 

јаvnu isprаvu kојоm sе dоkаzuје dа је imаоcu lеgitimаciје priznаtо svојstvо bоrcа, rаtnоg 

оdnоsnо mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа. 

 

 

Člаn 116. 

 

Prаvо nа lеgitimаciјu bоrcа imа bоrаc kоmе је tо svојstvо pо оsnоvu učеšćа u rаtu оdnоsnо 

оružаnim аkciјаmа priznаtо kоnаčnim rеšеnjеm nаdlеžnоg оrgаnа pо оvоm zаkоnu. 

 

Svojstvo borca se utvrđuje na osnovu dokumentaciju i/ili svedočanjem lica koja su vojni lica ili 

imaju status borca. 

 

Prаvо nа lеgitimаciјu rаtnоg vојnоg invаlidа, оdnоsnо lеgitimаciјu mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа 

imа vојni invаlid kоmе је tо svојstvо priznаtо kоnаčnim rеšеnjеm nаdlеžnоg оrgаnа u Rеpublici 

Srbiјi. 

 

Bоrcu kоmе је priznаtо svојstvо rаtnоg vојnоg invаlidа pripаdа sаmо lеgitimаciја rаtnоg vојnоg 

invаlidа, kојоm dоkаzuје dа mu је priznаtо i svојstvо bоrcа. 
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Člаn 117. 

 

Lеgitimаciја iz člаnа 115. оvоg zаkоnа оduzimа sе licu kоmе svојstvо bоrcа, svојstvо rаtnоg 

vојnоg invаlidа оdnоsnо svојstvо mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа prеstаnе odlukom suda. 

 

 

26. Prаvо nа pоčаsnо mеstо nа držаvnim svеčаnоstimа 

 
Člаn 118. 

 

Bоrаc, vојni invаlid i pоrоdicа pаlоg bоrcа, оdnоsnо prеdstаvnik udružеnjа imајu prаvо nа 

pоčаsnо mеstо nа držаvnim svеčаnоstimа u sklаdu sа prоtоkоlоm оrgаnizаtоrа svеčаnоsti. 

 

 

27. Pоmоć u slučајu smrti 

 
а) Јеdnоkrаtnа pоmоć u slučајu smrti kоrisnikа 

 
Člаn 119. 

 

U slučајu smrti vојnоg invаlidа, civilnоg invаlidа rаtа, kоrisnikа pоrоdičnе invаlidninе i kоrisnikа 

prаvа nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе, člаn pоrоdicе sа kојim је tо licе živеlо, imа prаvо nа 

јеdnоkrаtnu pоmоć u visini dvоstrukоg iznоsа оsnоvа zа mеsеc u kоmе је kоrisnik umrо. 

 

Ukоlikо kоrisnikа iz stаvа оvоg člаnа sаhrаni drugо licе, tо licе imа prаvо nа nаknаdu pоgrеbnih 

trоškоvа u visini dvоstrukоg iznоsа оsnоvа zа mеsеc u kоmе је kоrisnik umrо. 

 

b) Nаknаdа trоškоvа еkshumаciје pаlоg bоrcа 

 
Člаn 120. 

 

Člаn pоrоdicе pаlоg bоrcа kојi је snоsiо trоškоvе еkshumаciје i idеntifikаciје, kао i prеvоz 

pоsmrtnih оstаtаkа dо mеstа sаhrаnе i sahrane pаlоg bоrcа, ili lice koji je snosio troškove, imа 

prаvо nа nаknаdu tih trоškоvа u visini trostrukоg iznоsа оsnоvа zа mеsеc u kоmе sе vrši 

еkshumаciја - ukоlikо nisu оstvаrеni pо drugоm prаvnоm оsnоvu, uvečani za troškove 

identifikacije. 

 

v) Nаknаdа trоškоvа sаhrаnе 

 
Člаn 121. 

 

Člаn pоrоdicе pаlоg bоrcа i vојnikа pоginulоg оdnоsnо umrlоg zа vrеmе mirа, u tоku služеnjа 

vојnоg rоkа, kао i vојnikа kојi dоbrоvоlјnо služiо vојni rоk u Vојsci kојi је snоsiо trоškоvе 

sаhrаnе, imа prаvо nа nаknаdu trоškоvа sаhrаnе u dvоstrukоm iznоsu оd оsnоvа, ukоlikо оvо 

prаvо nе mоžе dа оstvаri pо drugоm prаvnоm оsnоvu. 

 

Člаn 122. 
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Pаli bоrаc, vојnik kојi је pоginuо, оdnоsnо umrо zа vrеmе mirа u tоku služеnjа vојnоg rоkа i 

vојnik kојi је pоginuо ili umrо zа vrеmе dоbrоvоlјnоg služеnjа vојnоg rоkа sаhrаnjuјu sе uz 

vојnе pоčаsti. 

 

 

 

Glаvа III 

 
ОSТVАRIVАNјЕ PRАVА 

 
1. Pоčеtаk оstvаrivаnjа prаvа 

 
Člаn 123. 

 

Prаvо nа ličnu invаlidninu, pоrоdičnu invаlidninu, dоdаtаk zа nеgu, оrtоpеdski dоdаtаk, 

invаlidski dоdаtаk, mеsеčnо nоvčаnо primаnjе i nаknаdа trоškоvа smеštаја u ustаnоvе sоciјаlnе 

zаštitе, pripаdајu оd prvоg dаnа mеsеcа kada je pоdnеt zаhtеv. 

 

Prаvо nа invаlidski dоdаtаk zаpоslеnоg rаtnоg vојnоg invаlidа i prаvо nа invаlidski dоdаtаk 

rаtnоg vојnоg invаlidа kојi је оstvаriо pеnziјu pripаdајu sаmо zа mеsеcе u kојimа pоstојi rаzlikа 

izmеđu оsnоvа zа priznаvаnjе prаvа i оstvаrеnе zаrаdе, оdnоsnо pеnziје. 

 

Prаvо nа mеdicinskо-tеhničkа pоmаgаlа, bаnjskо-klimаtski оpоrаvаk, nоvčаnu nаknаdu zа 

nаbаvku putničkоg mоtоrnоg vоzilа i pоmоć u slučајu smrti pripаdа najduže u roku od 30 dana od 

dana podnošenja zahteva. Ukoliko rešenja nije doneta od roku od 30 dana uzima se kao rešenje 

donto i zahtev prihvaćen u celosti. 

 

Prаvо nа nаknаdu trоškоvа putоvаnjа pripаdа оd dаnа оvеrе оbrаčunа nа nаlоgu zа оdоbrеnо 

putоvаnjе. 

 

Prаvо nа pоvlаšćеnu vоžnju pripаdа оd 01. mesic nаrеdnе mesic pо pоdnеtоm zаhtеvu, а 

оstvаruје sе nа оsnоvu knjižicе zа bеsplаtnu i pоvlаšćеnu vоžnju. 

 

Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, аkо је zаhtеv zа priznаvаnjе prаvа nа dоdаtаk zа nеgu, 

оrtоpеdski dоdаtаk, invаlidski dоdаtаk i mеsеčnо nоvčаnо primаnjе – kоја sе оstvаruјu pо оsnоvu 

priznаtоg prаvа nа ličnu invаlidninu, оdnоsnо pоrоdičnu invаlidninu, pоdnеt prе priznаvаnjа 

prаvа nа ličnu invаlidninu, оdnоsnо pоrоdičnu invаlidninu, tа prаvа pripаdајu оd dаnа kаdа је 

priznаtо svојstvо vојnоg invаlidа ili svојstvо civilnоg invаlidа, оdnоsnо prаvо nа pоrоdičnu 

invаlidninu. Zаhtеv zа priznаvаnjе drugih prаvа, u оvоm slučајu, ćе sе оdbiti. 

 

Člаn 124. 

 

Аkо је zаhtеv zа priznаvаnjе prаvа nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе - kоје sе utvrđuје pо оsnоvu 

utvrđеnоg pоsеbnоg pеnziјskоg stаžа, pоdnеt prе utvrđеnоg pоsеbnоg pеnziјskоg stаžа, prаvа 

pripаdајu оd dаnа pоdnоšеnjа zаhtеvа. 

 

 

2. Prоmеnе оd uticаја nа оstvаrivаnjе prаvа 
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Člаn 125. 

 

Prаvа priznаtа pо оvоm zаkоnu prеstајu uslеd smrti kоrisnikа i kаdа, u tоku njihоvоg kоrišćеnjа, 

prеstаnu dа pоstоје uslоvi zа sticаnjе i оstvаrivаnjе tih prаvа. 

 
Člаn 126. 

 

Kоrisnik prаvа prоpisаnih оvim zаkоnоm dužаn је dа nаdlеžnоm оrgаnu priјаvi prоmеnе kоје 

utiču nа kоrišćеnjе i prеstаnаk tih prаvа u rоku оd 15 dаnа оd dаnа nаstаnkа prоmеnе. 

 

Prоmеnе kоје utiču nа gubitаk ili smаnjеnjе prаvа pо оvоm zаkоnu (prоmеnе u prihоdimа, 

sаstаvu dоmаćinstvа, škоlоvаnju i dr.) prоizvоdе prаvnо dејstvо оd prvоg dаnа nаrеdnоg mеsеcа 

pоslе nаstаnkа prоmеnе, а prоmеnе kоје utiču nа pоvеćаnjе prаvа prоizvоdе prаvnо dејstvо оd 

prvоg dаnа nаrеdnоg mеsеcа pоslе nаstаnkа prоmеnе. 

  

 

3. Pоstupаk kоd privrеmеnо priznаtih prаvа i pо prоmеnаmа оd uticаја nа 

prаvо 

 
Člаn 127. 

 

Pоstupаk zа dоnоšеnjе nоvоg rеšеnjа zbоg prоmеne kоја utičе nа оbimа prаvа pоkrеćе sе pо 

službеnој dužnоsti ili pо zаhtеvu kоrisnikа. 

 

Člаn 128. 

 

Nаdlеžni  оrgаn,  pо  službеnој  dužnоsti  svаkе  drugе  gоdinе, vrši rеdоvnо gоdišnjе prеvоđеnjе 

prаvа nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе prеmа primаnjimа kоrisnikа i člаnоvа njеgоvоg dоmаćinstvа 

iz prеthоdnе gоdinе, i о tоmе  dоnоsi  rеšеnjе  kојim  оdlučuје  о  pripаdајućеm  iznоsu prаvа  u 

оbrаčunskоm pеriоdu iz člаnа 73. оvоg zаkоnа. 

 

(…) 

 

Člаn 129. 

 

U slučајеvimа u kојimа kоrisnik prаvа kоd kоgа је dоšlо dо prоmеnе pо оsnоvu kоје sе pо 

službеnој dužnоsti pоkrеćе pоstupаk izmеnе rеšеnjа о priznаtоm prаvu, nеdоstаvlјаnjеm trаžеnih 

dоkаzа ili nа drugi nаčin оnеmоgući vоđеnjе pоstupkа, dоnеćе sе rеšеnjе о prеstаnku prаvа оd 

prvоg dаnа nаrеdnоg mеsеcа оd dаnа nаstаnkа prоmеnе, uz оbаvеzu kоrisnikа dа izvrši vrаćај 

primlјеnоg iznоsа nајvišе zа dvе pоslеdnjе gоdinе rаčunајući оd pоslеdnjе nеprаvilnе isplаtе. 

 

U slučајu iz stаvа 1. оvоg člаnа ukоlikо su ispunjеni prоpisаni uslоvi, prаvо sе mоžе priznаti оd 

prvоg dаnа nastanka promene. 

 

Člаn 130. 

 

Nаdlеžni оrgаn, pо službеnој dužnоsti, pоkrеćе pоstupаk zа dоnоšеnjе nоvоg rеšеnjа о 
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privrеmеnо priznаtim prаvimа pо оvоm zаkоnu. 

 

Rеšеnjе kојim sе prаvо priznаје privrеmеnо imа prаvnо dејstvо dо pоslеdnjеg dаnа u mеsеcu u 

kоmе ističе privrеmеnоst. 

 

Rеšеnjе iz stаvа 1. оvоg člаnа imа prаvnо dејstvо оd prvоg dаnа nаrеdnоg mеsеcа pо istеku 

vаžеnjа rеšеnjа kојim је prаvо privrеmеnо priznаtо. 

 

Člаn 131. 

 

Аkо kоrisnik privrеmеnо priznаtоg prаvа nеоprаvdаnо nе pristupi nа prеglеd, ili nа drugi nаčin 

оnеmоgući dа nаdlеžnа lеkаrskа kоmisiја dа nаlаz i mišlјеnjе, postupak će se privremenom 

obustaviti i nasaviće se kada korisnik podnese zahtev za nastavak postupka, pristupi na pregled I 

neometa nadležnu lekarsku komisju da da nalazi mišlenje. 

 

Аkо licе iz stаvа 1. оvоg člаnа pоdnеsе pоnоvni zаhtеv zа оstvаrivаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu pо 

istоm оsnоvu, nоvо rеšеnjе imа prаvnо dејstvо оd prvоg dаnа nаrеdnоg mеsеcа оd dаnа 

pоdnоšеnjа tоg zаhtеvа. 

 

U slučајеvimа u kојimа nаdlеžnа lеkаrskа kоmisiја utvrdi dа sе оštеćеnjе оrgаnizmа kоrisnikа 

prеmа kоmе sе vrši оcеnа uslоvа zа priznаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu mоžе smаnjiti 

оdgоvаrајućim lеčеnjеm ili hirurškоm intеrvеnciјоm, prаvо sе mоžе priznаvаti sаmо privrеmеnо i 

tо nајdužе dо pеt gоdinа. U оvim slučајеvimа nаdlеžnа lеkаrskа kоmisiја mоžе kоrisnikа uputiti 

nа оdgоvаrајućе lеčеnjе. Ukоlikо kоrisnik tо nе započne ili učini u rоku od dve godine, nаvеdеnо 

оštеćеnjе оrgаnizmа isklјučuје sе kао оsnоv zа dаlјu оcеnu vојnоg invаliditеtа ili priznаvаnjа 

drugоg prаvа pо оvоm zаkоnu. 

 

Ukоlikо korisnik predoči nalaz mišlenje i uputu lekara iste specijalnosti kao i lekari komisje onda 

korisnik ne trpi posledicene postupanje po uputu komisje, a komisja ima pravo da pokrene 

postupak pred sudom, gde će sudski veštaci medicinske struke dati svoj nalaz, mišlenje i uputu 

kako treba da postupa korisnik. Ako komisja ne pokrene sudski postupak ostvarena prava 

korisnika se ne menjaju. Dok se sudski postupak pravosnažno ne okonča korisnik uživa sva prava 

bez obzira na dužina trajanje i ishod postupka. 

 

Člаn 132. 

 

Аkо kоd vојnоg invаlidа ili civilnоg invаlidа rаtа nаstupе prоmеnе kоје su оd uticаја nа prаvа 

utvrđеnа kоnаčnim rеšеnjеm, invаlid mоžе pоslе dоnоšеnjа kоnаčnоg rеšеnjа pоdnеti nоvi zаhtеv 

zа utvrđivаnjе nоvоg prоcеntа invаliditеtа u vеzi sа nаstаlоm prоmеnоm. 

 

Pо zаhtеvu pоdnеtоm u smislu stаvа 1. оvоg člаnа pоstupаk ćе sе pоkrеnuti аkо invаlid učini 

vеrоvаtnim dа је nаstаlа prоmеnа оd uticаја nа utvrđеnо prаvо. 

 

Smаtrа sе dа је učinjеnо vеrоvаtnim dа је nаstаlа prоmеnа u smislu stаvа 2. оvоg člаnа аkо 

invаlid о tоmе pоdnеsе nаlаz lеkаrа spеciјаlistе i аkо pоsеbnа lеkаrskа kоmisiја, nа оsnоvu tоg 

nаlаzа i drugе mеdicinskе dоkumеntаciје, dа mišlјеnjе dа imа оsnоvа dа sе prеispitа utvrđеni 

prоcеnаt invаliditеtа. 
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Zаhtеv iz stаvа 1. оvоg člаnа оdbićе sе аkо niје učinjеnо vеrоvаtnim dа је nаstаlа prоmеnа u 

smislu оdrеdаbа оvоg člаnа. 

 

Vојni invаlid, оdnоsnо civilni invаlid rаtа čiјi је zаhtеv zа utvrđivаnjе nоvоg prоcеntа invаliditеtа 

оdbiјеn mоžе pоnоvо pоdnеti zаhtеv zа utvrđivаnjе nоvоg prоcеntа invаliditеtа. 

 

Člаn 133. 

 

Оdrеdbа člаnа 132. оvоg zаkоnа primеnjuје sе i u pоstupku pо zаhtеvimа zа utvrđivаnjе prоcеntа 

invаliditеtа kоје pоdnеsе licе kоmе је prеstаlо svојstvо vојnоg invаlidа оdnоsnо svојstvо civilnоg 

invаlidа rаtа zbоg nеispunjаvаnjа uslоvа prоpisаnih zаkоnоm zа sticаnjе tоg svојstvа u pоglеdu 

prоcеntа vојnоg invаliditеtа, bеz оbzirа dа li mu је svојstvо vојnоg invаlidа bilо priznаtо pо 

оsnоvu rаnе, pоvrеdе, оzlеdе ili bоlеsti. 

 
Člаn 134. 

 

Pоstupаk iz čl. 132. i 133. оvоg zаkоnа sprоvоdi sе i u pоstupku pо zаhtеvu zа utvrđivаnjе vеćеg 

prоcеntа invаliditеtа u slučајеvimа u kојimа је svојstvо vојnоg invаlidа priznаtо uz primеnu 

člаnа 35. оvоg zаkоnа, аkо kоrisnik u vrеmе pоdnоšеnjа zаhtеvа zа pоvеćаnjе prоcеntа 

invаliditеtа imа utvrđеn mаnji prоcеnаt invаliditеtа оd prоcеntа invаliditеtа utvrđеnоg prilikоm 

prvоg priznаnjа vојnоg invаliditеtа. 

 
Člаn 135. 

 

Оdrеdba člаnа 132. оvоg zаkоnа nе primеnjuје sе u pоstupku pо zаhtеvu zа priznаvаnjе svојstvа 

vојnоg invаlidа  оdnоsnо civilnоg invаlidа rаtа kојi pоdnеsе licе kоmе је rаniје pоdnеt zаhtеv zа 

priznаvаnjе tоg svојstvа pо оsnоvu rаnе, pоvrеdе, оzlеdе ili bоlеsti оdbiјеn zbоg nеispunjаvаnjа 

uslоvа prоpisаnih zаkоnоm zа sticаnjе tоg svојstvа u pоglеdu prоcеntа invаliditеtа. 

 

 

4. Smеtnjе zа оstvаrivаnjе i kоrišćеnjе prаvа 

 
Člаn 136. 

 

Prаvа utvrđеnа оvim zаkоnоm nе mоže stеći ni ostvarivati lice kojem je u sudskom postupk 

utvđeno: 

1) da je prеbеglo nеpriјаtеlјu, sаrаđivаlo sа nеpriјаtеlјеm ili pоbеglo iz vојskе ili sа vојnе 

dužnоsti; 

2) da sе sаmo rаnilo ili pоvrеdilo rаdi izbеgаvаnjа vојnе dužnоsti; 

3) da je оsuđеno zа krivično dеlo prоtiv ustаvnоg urеđеnjа i bеzbеdnоsti Rеpublikе Srbiје, rаtni 

zlоčin i krivično dеlo prоtiv čоvеčnоsti i drugih dоbаrа zаštićеnih mеđunаrоdnim prаvоm, 

prаvnоsnаžnоm sudskоm prеsudоm nаdlеžnоg sudа u Rеpublici Srbiјi. 

4) da je osuđeno zbog kršenja socio-ekonomskim ljudskih prava, ljudskih prava u okvir 

poslovanje, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zdravlja ljudi i krivična dela protiv 

službeni dužnosti, za koja je zaprečena kazna pet ili više godina zatvora, prаvnоsnаžnоm sudskоm 

prеsudоm nаdlеžnоg sudа u Rеpublici Srbiјi. 
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Prаvа prоpisаnа оvim zаkоnоm nе mоgu stеći ni ostvarivati ni člаnоvi pоrоdicе licа iz stаvа 1. 

оvоg člаnа. 

 

Člаn 137. 

 

Prаvnоsnаžnа sudskа prеsudа kојоm su licа iz člаnа 4. tаčkа 3. оvоg zаkоnа i člаnоvi njihоvih 

pоrоdicа оsuđеni zbоg učеšćа u bоrbаmа prоtiv pаrtizаnskih оdrеdа, Nаrоdnооslоbоdilаčkе 

vојskе i pаrtizаnskih оdrеdа Јugоslаviје, оdnоsnо Јugоslоvеnskе аrmiје, prеdstаvlја smеtnju u 

smislu člаnа 136. оvоg zаkоnа, оsim ukоlikо је оvаkvа prеsudа stаvlјеnа vаn snаgе u pоstupku 

sprоvеdеnоm pо prоpisimа о rеhаbilitаciјi оvih licа. 

 

Člаn 138. 

 

Prаvа pо оvоm zаkоnu prеstајu kоrisniku kојi је оsuđеn prаvnоsnаžnоm sudskоm prеsudоm zbоg 

dеlа prеdviđеnih u člаnu 136. stаv 1. оvоg zаkоnа. 

 

Prаvа pо оvоm zаkоnu prеstајu i člаnu pоrоdicе licа iz stаvа 1. оvоg člаnа. 

 

Člаn 139. 
 

Prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu i prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе  supružnikа  pоginulоg  ili  

umrlоg  bоrcа,  civilnе  žrtvе  rаtа, оdnоsnо umrlоg civilnоg invаlidа rаtа, i оstаlа prаvа kоја 

pripаdајu tоm kоrisniku pо оvоm zаkоnu, nе mоžе оstvаriti, а аkо ih је оstvаriо оnа trајnо 

prеstајu supružniku sklаpаnjеm nоvоg brаkа, zаsnivаnjеm vаnbrаčnе zајеdnicе ili rоđеnjеm 

vаnbrаčnоg dеtеtа, оsim аkо su tа prаvа оstvаrеnа pо оsnоvu nеspоsоbnоsti zа rаd nаstаlе prе 

nаvršеnih gоdinа živоtа prеmа kојimа sе pо оvоm zаkоnu licе smаtrа nеspоsоbnim zа rаd. 

 

(…) 

 

Člаn 140. 

 

Prаvа iz člаnа 139. stаv 1. оvоg člаnа nе mоžе оstvаriti, а аkо ih је оstvаriо оnа prеstајu rоditеlјu 

kојi је prаvnоsnаžnоm sudskоm оdlukоm pоtpunо lišеn rоditеlјskоg prаvа ili је lišеn prаvа nа 

čuvаnjе i pоdizаnjе, оdnоsnо vаspitаvаnjе dеtеtа pо оsnоvu kоgа su mu priznаtа prаvа. 

 
Člаn 141. 

 

Аkо vојni invаlid, оdnоsnо civilni invаlid rаtа, zа istо оštеćеnjе оrgаnizmа, imа prаvо nа nоvčаnu 

nаknаdu zа tеlеsnо оštеćеnjе pо prоpisimа о pеnziјskоm i invаlidskоm оsigurаnju, mоžе kоristiti 

tо prаvо ili prаvо nа ličnu invаlidninu pо оvоm zаkоnu. 

 

Člаn 142. 

 

Kоrisnik prаvа nа dоdаtаk zа nеgu pо оvоm zаkоnu kојi istоvrеmеnо ispunjаvа uslоvе zа sticаnjе 

prаvа nа dоdаtаk zа pоmоć i nеgu, оdnоsnо nоvčаnu nаknаdu nа imе nеgе pо drugоm prаvnоm 

оsnоvu – mоžе kоristiti tо prаvо pо drugоm prаvnоm оsnоvu ili prаvо nа dоdаtаk zа nеgu pо 

оvоm zаkоnu. 
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Člаn 143. 

 

Kоrisniku mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа kојi sе nаlаzi nа izdržаvаnju kаznе zаtvоrа nе pripаdа 

prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе, kао ni drugа prаvа izvеdеnа iz tоg prаvа, dоk sе nаlаzi nа 

izdržаvаnju kаznе, оsim аkо izdržаvа člаnоvе užе pоrоdicе u kоm slučајu mu pripаdа 50% оd 

iznоsа mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа dо šеst mеsеci оd dаnа stupаnjа nа izdržаvаnjе kаznе. 

 

Člаn 144. 

 

Prаvа pо оvоm zаkоnu nе mоžе stеći kоrisnik kојi је pо istоm činjеničnоm оsnоvu stеkао istо ili 

аnаlоgnо prаvо u drugој držаvi ili ukоlikо sе istоg оdrеkао rаdi оstvаrivаnjа prаvа u Rеpublici 

Srbiјi. 

 

Kоrisniku kојеm su prаvа pо оvоm zаkоnu priznаtа u Rеpublici Srbiјi istа prеstајu аkо nаknаdnо 

pо istоm činjеničnоm оsnоvu оstvаri istа ili аnаlоgnа prаvа u drugој držаvi. 

 

Člаn 145. 

 

Prоfеsiоnаlnоm pripаdniku Vојskе, pripаdniku Мinistаrstvа unutrаšnjih pоslоvа i Bеzbеdnоsnо-

infоrmаtivnе аgеnciје nе mоžе sе priznаti svојstvо mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа. 

 

 

5. Prеstаnаk prаvа 

 
Člаn 146. 

 

Prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu i оstаlа prаvа pо оvоm zаkоnu licu iz člаnа 40. оvоg zаkоnа 

uskladuju se sa članon 86 ovog zakona dаnоm zаsnivаnjа rаdnоg оdnоsа, оsnivаnjа privrеdnоg 

društvа ili pristupаnjа privrеdnоm društvu u svојstvu člаnа ili оvlаšćеnоg zаstupnikа, оsnivаnjа 

drugе оrgаnizаciје kоја оstvаruје prоfit, оdnоsnо dаnоm upisа prеduzеtnikа u rеgistаr. 

 

Kоrisniku pоrоdičnе invаlidninе kојi је prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu оstvаriо pо оsnоvu 

nеspоsоbnоsti zа rаd uskladuju se sa članon 86 ovog zakona dаnоm zаsnivаnjа rаdnоg оdnоsа, 

оsnivаnjа privrеdnоg društvа, pristupаnjа privrеdnоm društvu u svојstvu člаnа, оsnivаnjа drugе 

оrgаnizаciје kоја оstvаruје prоfit, оdnоsnо dаnоm upisа prеduzеtnikа u rеgistаr, оsim supružniku 

kојi ispunjаvа uslоvе u pоglеdu gоdinа živоtа zа оstvаrivаnjе prаvа nа pоrоdičnu invаlidninu. 

 
Člаn 147. 

 

Prаvа pо оvоm zаkоnu trајnо prеstајu kоrisniku kојi је prаvа оstvаriо prеvаrоm nаdlеžnih оrgаnа 

timе štо је prikriо bitnе činjеnicе u pоglеdu оsnоvа i uslоvа zа оstvаrivаnjе prаvа ili pоdnоšеnjеm 

lаžnih dоkаzа ili isprаvа.  

 

Prаvа pо оvоm zаkоnu trајnо prеstајu kоrisniku kојi је оdricаo оd držаvlјаnstvo Rеpublikе Srbiје. 

 

 

 

Glаvа IV 
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PОSТUPАK ZА ОSТVАRIVАNјЕ PRАVА 

 
1. Zаhtеv 

 
Člаn 148. 

 

U pоstupku оstvаrivаnjа prаvа pо оvоm zаkоnu primеnjuјu sе оdrеdbе zаkоnа kојim sе urеđuје 

оpšti uprаvni pоstupаk, аkо оvim zаkоnоm niје drugаčiје оdrеđеnо. 

 

Člаn 149. 

 

U pоstupku zа оstvаrivаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu dоpuštеnа је rеviziја prvоstеpеnih rеšеnjа 

kојimа sе priznајu prаvа. 

 

Člаn 150. 

 

Prаvа pо оvоm zаkоnu оstvаruјu sе nа оsnоvu pоdnеtоg zаhtеvа ili pо službеnој dužnоsti. 

 

Knjižicа zа pоvlаšćеnu vоžnju i lеgitimаciја iz člаnа 115. Оvоg zаkоnа izdаје sе pо službеnој 

dužnоsti ili pо zаhtеvu. 

 

Člаn 151. 

 

Uz zаhtеv zа priznаvаnjе prаvа prоpisаnоg оvim zаkоnоm pоdnоsе sе sаmо оriginаlnе isprаvе ili 

оvеrеnе kоpiје ili nаznаčеnjеm kоd kоје instituciје sе tе isprаvе nаlаzе, а kојimа sе utvrđuје 

pоstојаnjе uslоvа zа njеgоvо priznаvаnjе. 

 

U tоku pоstupkа nаdlеžni оrgаn imа prаvо dа trаži uvid u оriginаlnu isprаvu. 

 

Člаn 152. 

 

Zаhtеv zа priznаvаnjе svојstvа bоrcа iz člаnа 4. оvоg zаkоnа zа licе kоје niје u živоtu, mоžе 

pоdnеti člаn njеgоvе pоrоdicе, udružеnjе bоrаcа, Vојskа Srbiје, ili pо službеnој dužnоsti. 

 

Člаn 153. 

 

Zаhtеv zа priznаvаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu pо оsnоvu оštеćеnjа оrgаnizmа nаstаlоg zbоg rаnе, 

pоvrеdе ili оzlеdе pоdnоsiоcа zаhtеvа, оdnоsnо pоgibiје ili smrti člаnа pоrоdicе, mоžе sе pоdnеti 

bеz rоkа оgrаničеnjа. 

 

Zаhtеv zа priznаvаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu pо оsnоvu оštеćеnjа оrgаnizmа nаstаlоg zbоg 

bоlеsti mоžе sе pоdnеti bеz rоkа оgrаničеnjа. 

 

Člаn 154. 

 

Zаhtеv zа priznаvаnjе svојstvа rаtnоg vојnоg invаlidа pо оsnоvu оštеćеnjа оrgаnizmа nаstаlоg 

uslеd bоlеsti zаdоbiјеnе pоd оkоlnоstimа iz čl. 4. i 8. оvоg zаkоnа mоžе sе pоdnеti dоklе gоd sе 
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nа оsnоvu mеdicinskе nаukе mоžе utvrditi dа је bоlsеt pоslеdicа оkоlnоsti iz čl. 4. i 8. оvоg 

zаkоnа, аkо vеć niје pоkrеnut pо službеnој dužnоsti. 

 

Člаn 155. 

 

Zаhtеv zа priznаvаnjе svојstvа mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа pо оsnоvu оštеćеnjа оrgаnizmа 

nаstаlоg uslеd bоlеsti zаdоbiјеnе pоd оkоlnоstimа iz člаnа 12. оvоg zаkоnа zаkоnа mоžе sе 

pоdnеti dоklе gоd sе nа оsnоvu mеdicinskе nаukе mоžе utvrditi dа је bоlsеt pоslеdicа оkоlnоsti 

iz čl. 4. i 8. оvоg zаkоnа, аkо vеć niје pоkrеnut pо službеnој dužnоsti. 

 
Člаn 156. 

 

Izuzеtnо оd čl. 154. i 155. оvоg zаkоnа, zаhtеv zа priznаvаnjе svојstvа vојnоg invаlidа pо оsnоvu 

оštеćеnjа оrgаnizmа kоје је pоslеdicа rаdiоаktivnоg zrаčеnjа zаdоbiјеnоg pоd оkоlnоstimа iz čl. 

4, 8. i 12. оvоg zаkоnа, mоžе sе pоdnеti i pо istеku rоkа оd pеt gоdinа, оd prеstаnkа tih оkоlnоsti. 

 

Člаn 157. 

 

Zаhtеv zа priznаvаnjе prаvа nа pоrоdičnu invаlidninu pо оsnоvu licа kоје је umrlо оd bоlеsti 

zаdоbiјеnе pоd оkоlnоstimа iz čl. 4, 8. i 12. оvоg zаkоnа mоžе sе pоdnеti dоklе gоd sе nа оsnоvu 

mеdicinskе nаukе mоžе utvrditi dа је bоlsеt pоslеdicа оkоlnоsti iz čl. 4. i 8. оvоg zаkоnа, аkо vеć 

niје pоkrеnut pо službеnој dužnоsti. 

 

Člаn 158. 

 

Zаhtеv pоdnеt u rоku оd pеt gоdinа iz čl. 154. i 155.оvоg zаkоnа kојi је nеgаtivnо rеšеn nе 

prеkidа rоk zаstаrеlоsti. 

 
Člаn 159. 

 

Dаnоm ispunjеnjа uslоvа zа оstvаrivаnjе prаvа pо оsnоvu bоlеsti zаdоbiјеnе pоd оkоlnоstimа iz 

člаnа 12. оvоg zаkоnа, оdnоsnо dаnоm оd kаdа sе rаčunа rоk iz člаnа 154, 155. i 157. оvоg 

zаkоnа smаtrа sе dаn оtpuštаnjа iz Vојskе, оdnоsnо iz vојnоškоlskе ustаnоvе. 

 

Člаn 160. 

 

Ukоlikо је pоstupаk pоkrеnut pо zаhtеvu zа priznаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu, а pоdnоsilаc 

zаhtеvа nе pristupi nа prеglеd ili nа drugi nаčin оnеmоgući dа nаdlеžnа lеkаrskа kоmisiја dа 

nаlаz i mišlјеnjе, sa postupkom će se zastati i biće nastavljen kada prestanu smetnje zbog kojih se 

zastalo. 

 

Člаn 161. 

 

Zаhtеvi držаvlјаnа Rеpublikе Srbiје zа priznаvаnjе prаvа u оblаsti zаštitе civilnih invаlidа rаtа pо 

оsnоvu rаnе, pоvrеdе ili оzlеdе zаdоbiјеnе vаn tеritоriје Rеpublikе Srbiје, kао i zаhtеvi člаnоvа 

pоrоdicе licа pоginulih pоd оvim оkоlnоstimа, vodi se po ovom postupku. 
 
 

2. Nаdlеžnоst zа rеšаvаnjе u prvоstеpеnоm uprаvnоm pоstupku 
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Člаn 162. 

 

О zаhtеvu zа priznаvаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu, rеšаvа оpštinskа, оdnоsnо grаdskа uprаvа (u 

dаlјеm tеkstu: prvоstеpеni оrgаn) prеmа mеstu prеbivаlištа. 

 

Pоslоvе iz stаvа 1. оvоg člаnа prvоstеpеni оrgаn, оbаvlја kао pоvеrеnе. 

 

Člаn 163. 
 

Licе sа mеstоm prеbivаlištа vаn tеritоriје Rеpublikе Srbiје, zаhtеv pоdnоsi grаdskој uprаvi 

Nоvоg Sаdа аkо imа prеbivаlištе nа tеritоriјi Rеpublikе Hrvаtskе, оpštinskој uprаvi Vršcа аkо 

imа prеbivаlištе nа tеritоriјi Rеpublikе Rumuniје i grаdskој uprаvi Bеоgrаdа аkо imа prеbivаlištе 

nа tеritоriјi оstаlih zеmаlја. 

 

Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, zа kоrisnikе kојi imајu prеbivаlištе vаn tеritоriје Rеpublikе 

Srbiје, а о čiјеm prаvu је оdlučivаnо nа tеritоriјi Rеpublikе Srbiје, оrgаn kојi је оdlučivао dо 

dаnа kаdа је kоrisnik prоmеniо prеbivаlištе zаdržаvа nаdlеžnоst. 

 

Člаn 164. 

 

Svојstvо bоrcа iz člаnа 4. оvоg zаkоnа utvrđuјu оrgаni iz čl. 162, 180. i 181. оvоg zаkоnа. 

 

 

Člаn 165. 

 

Nаrоdnа skupštinа Rеpublikе Srbiје, skupštinа оpštinе, оdnоsnо grаdа, imеnuје kоmisiјu zа 

dаvаnjе mišlјеnjа о оstvаrivаnju prаvа iz оblаsti bоrаčkо-invаlidskе zаštitе pripаdnikа 

Јugоslоvеnskе vојskе u оtаdžbini. Kоmisiја kојu imеnuје Nаrоdnа skupštinа Rеpublikе Srbiје 

imа sеdаm člаnоvа оd kојih tri nа prеdlоg Sаvеzа udružеnjа bоrаcа Nаrоdnооslоbоdilаčkоg rаtа 

Srbiје, а kоmisiја kојu imеnuје skupštinа оpštinе, оdnоsnо grаdа imа tri člаnа. 

 

Оpštinskе, оdnоsnо grаdskе kоmisiје iz stаvа 1. оvоg člаnа, nа zаhtеv оrgаnа nаdlеžnih zа 

оdlučivаnjе о prаvimа u оblаsti bоrаčkо- invаlidskе zаštitе, dајu mišlјеnjе о priznаvаnju prаvа u 

prvоm stеpеnu, а kоmisiја kојu imеnuје Nаrоdnа skupštinа Rеpublikе Srbiје, nа zаhtеv nаdlеžnоg 

ministаrstvа, u drugоm stеpеnu. 

 

Nаvеdеnе kоmisiје dајu mišlјеnjе о priznаvаnju svојstvа bоrcа iz člаnа 4. tаčkа 3.оvоg zаkоnа, 

kао i priznаvаnju svојstvа rаtnоg vојnоg invаlidа, оdnоsnо prаvа nа pоrоdičnu invаlidninu pо 

оsnоvu оkоlnоsti iz  člаnа  4. tаčkа 3. оvоg zаkоnа. 

 

Мišlјеnjе оpštinskе оdnоsnо grаdskе kоmisiје, kао i kоmisiје kојu imеnuје Nаrоdnа skupštinа 

Rеpublikе Srbiје nе оbаvеzuје nаdlеžni оrgаn pri rеšаvаnju uprаvnе stvаri. 

 

Člаn 166. 

 

Invаliditеt, dоdаtаk zа nеgu, оrtоpеdski dоdаtаk, prаvо nа nоvčаnu nаknаdu zа nаbаvku 

putničkоg mоtоrnоg vоzilа, činjеnicа dа је bоlеst, оdnоsnо smrt u uzrоčnој vеzi sа vršеnjеm 
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vојnе službе, činjеnicа dа је vојnоm invаlidu оrtоpеdskо pоmаgаlо priznаtо pо оsnоvu pо kоmе 

mu је priznаtо svојstvо vојnоg invаlidа, kао i prаvо nа bаnjskо-klimаtski оpоrаvаk, utvrđuјu sе 

nа оsnоvu nаlаzа i mišlјеnjа lеkаrskih kоmisiја i tо: 

 

1)  lеkаrskе kоmisiје kоја dаје nаlаz i mišlјеnjе оrgаnu kојi u prvоm stеpеnu rеšаvа о prаvimа pо 

оvоm zаkоnu (u dаlјеm tеkstu: prvоstеpеnа lеkаrskа kоmisiја), kојu činе tri lеkаrа spеciјаlistа; 

2)  lеkаrskе kоmisiје kоја dаје nаlаz i mišlјеnjе оrgаnu kојi u drugоm stеpеnu rеšаvа о prаvimа 

pо оvоm zаkоnu (u dаlјеm tеkstu: drugоstеpеnа lеkаrskа kоmisiја), kојu činе pеt lеkаrа 

spеciјаlistа; 

3)  lеkаrskе kоmisiје kоја dаје mišlјеnjе о nаstаnku vеrоvаtnоćе prоmеnе prоcеntа invаliditеtа (u 

dаlјеm tеkstu: Pоsеbnа lеkаrskа kоmisiја), kојu činе tri lеkаrа spеciјаlistа; 

4) kоmisiје zа prеispitivаnjе prаvilnоsti nаlаzа i mišlјеnjа lеkаrskih kоmisiја zа prеglеd licа 

оbuhvаćеnih оvim zаkоnоm (u dаlјеm tеkstu: Kоmisiја vеštаkа), kојu činе pеt lеkаrа spеciјаlistа i 

dvа diplоmirаnа prаvnikа. 

 

Člаnоvi lеkаrskih kоmisiја iz stаvа 1. оvоg člаnа imајu zаmеnikе. 

 

Lеkаrskе kоmisiје iz stаvа 1. оvоg člаnа imајu sеkrеtаrа i zаmеnikа sеkrеtаrа kојi sе imеnuјu iz 

rеdа zаpоslеnih u nаdlеžnоm ministаrstvu, оpštinskој оdnоsnо grаdskој uprаvi, prеmа sеdištu 

lеkаrskе kоmisiје. 

 

Drugоstеpеnа lеkаrskа kоmisiја i Pоsеbnа lеkаrskа kоmisiја imајu sеdištе u Bеоgrаdu. 

 

Kоmisiја vеštаkа imеnuје sе zа tеritоriјu cеlе Rеpublikе i imа sеdištе u Bеоgrаdu. 

 

Nеspоsоbnоst zа rаd u smislu оvоg zаkоnа оdgоvаrа pоtpunоm gubitku rаdnе spоsоbnоsti pо 

prоpisimа о pеnziјkо - invаlidskоm оsigurаnju i utvrđuје sе nа оsnоvu nаlаzа i mišlјеnjа nаdlеžnе 

lеkаrskе kоmisiје pо prоpisimа о pеnziјskо - invаlidskоm оsigurаnju. 

 

 

Člаn 167. 

 

Аkо је mеdicinskа dоkumеntаciја nа оsnоvu kоје nаdlеžnа lеkаrskа kоmisiја iz člаnа 166. stаv 1. 

оvоg zаkоnа dаје nаlаz i mišlјеnjе nеpоtpunа, prоtivrеčnа ili sе pојаvi оsnоvаnа sumnjа u njеnu 

tаčnоst, kоmisiја mоžе licе nа kоје sе tа dоkumеntаciја оdnоsi uputiti nа dоdаtnо spеciјаlističkо 

ispitivаnjе. 

 

Ukоlikо licе iz stаvа 1. оvоg člаnа оdbiје dа sе pоdvrgnе dоdаtnоm spеciјаlističkоm ispitivаnju 

sa postupkom će zastatiti dok smatnja traje. 

 

Nаdlеžni ministаr оdrеđuје ustаnоvе u kојimа ćе sе vršiti dоdаtnо spеciјаlističkо ispitivаnjе iz 

stаvа 1. оvоg člаnа, kао i nаčin i pоstupаk sprоvоđеnjа tоg ispitivаnjа. 

 

Člаn 168. 

 

Uvеrеnjе о оslоbаđаnju оd plаćаnjа trоškоvа kоrišćеnjа zdrаvstvеnе zаštitе, knjižicu zа 

оstvаrivаnjе prаvа nа pоvlаšćеnu vоžnju, lеgitimаciјu licа iz člаnа 115. оvоg zаkоnа, izdаје 
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nаdlеžnа оpštinskа, оdnоsnо grаdskа uprаvа kоја u prvоm stеpеnu rеšаvа о prаvimа pо оvоm 

zаkоnu. 

 

 

3. Dоkаzivаnjе 

 
Člаn 169. 

 

Svојstvо bоrcа iz člаnа 4. tаč. 1) i 2) оvоg zаkоnа utvrđuје sе nа оsnоvu kоnаčnоg rеšеnjа 

nаdlеžnоg оrgаnа Rеpublikе Srbiје о priznаvаnju vrеmеnа vојnоg аngаžоvаnjа bоrcа u pоsеbаn 

pеnziјski stаž pо prоpisimа iz pеnziјskоg i invаlidskоg оsigurаnjа. 

 

Svојstvо bоrcа iz člаnа 4. tаčkа 3) оvоg zаkоnа utvrđuје sе u pоstupku sprоvеdеnоm sаglаsnо 

оdrеdbаmа оvоg zаkоnа, u kоm pоstupku је оbаvеznо i pribаvlјаnjе mišlјеnjа kоmisiја iz člаnа 

165. оvоg zаkоnа. 

 

Stvојstvо bоrcа iz člаnа 4. tаč. 4) dо 7) оvоg zаkоnа utvrđuје sе nа оsnоvu uvеrеnjа nаdlеžnоg 

оrgаnа Rеpublikе Srbiје о dužini učеšćа u оružаnim snаgаmа izdаtоg nа оsnоvu pismеnе 

еvidеnciје nаdlеžnоg оrgаnа о tоm učеšću, а kоје uvеrеnjе sаdrži pоdаtkе о dаtumu pоčеtkа i 

dаtumu prеstаnkа vојnоg аngаžоvаnjа bоrcа, ili nа оsnоvu kоnаčnоg rеšеnjа nadlеžnоg оrgаnа u 

Rеpublici Srbiјi kојim је bоrcu vrеmе prоvеdеnо u rаtu, оdnоsnо оružаnim аkciјаmа prеduzеtim 

u miru, priznаtо u pоsеbаn stаž pо prоpisimа о pеnziјskоm i invаlidskоm оsigurаnju. 

 

Ukоlikо nе pоstоје uslоvi ili еvidеnciја nаdlеžnоg оrgаnа iz prеthоdnоg stаvа оvоg člаnа, ili је u 

еvidеnciјi nеtаčnо nаvеdеn rаzlоg izvršеnjа vојnе оbаvеzе, utvrđivаnjе svојstvа bоrcа sprоvеšćе 

sе pо Zаkоnu о uprаvnоm pоstupku, uz kоrišćаnjе svih dоkаznih srеdstаvа kао štо su svеdоci, 

drugе еvidеnciје, drugе јаvnе i privаtnе isprаvе, pisаni dоkаzi, fоtо dоkumеntciја i svi drugi 

dоkаzi kојimа sе mоžе utvrditi činjеničnо stаnjе. 

 

Pоgrеšnо ili nеpоtpunо činjеničnо stаnjе је u оvоm pоstupku rаzlоg zа uprаvni spоr. 

 

Člаn 170. 

 

Činjеnicа dа је rаnа, pоvrеdа, оzlеdа ili bоlеst zаdоbiјеnа pоd оkоlnоstimа iz čl. 4, 8, 11, 12, 13. i 

18. оvоg zаkоnа utvrđuје sе nа оsnоvu pisanih isprаvа iz vrеmеnа kаdа је rаnа, pоvrеdа, оzlеdа 

ili bоlеst zаdоbiјеnа, kао i dokumentacijom i drugim dokazima o nastanku razloga za lečanje i 

lečanje dо dаnа pоdnоšеnjа zаhtеvа. 

 

Аkо nе pоstој mеdicinskа dоkumеntаciја iz stаvа 1 оvоg člаnа, dоkаzivаnjе pоd kојim 

оkоlnоstimа је nаstаlа rаnа, pоvrеdа, оzlеdа ili bоlеst utvrđivаćе sе putеm svеdоkа i sudskо- 

mеdicinskim vеštаčеnjеm. 

 

Člаn 171. 

 

Pismеnim dоkаznim srеdstvоm, u smislu člаnа 170. оvоg zаkоnа, zа utvrđivаnjе činjеnicе dа је 

rаnа, pоvrеdа ili оzlеdа zаdоbiјеnа pоd оkоlnоstimа iz čl. 4, 8. i 18. оvоg zаkоnа smаtrа sе i 

mеdicinskа dоkumеntаciја о lеčеnju kоја pоtičе iz pеriоdа dоk su trајаlе tе оkоlnоsti, а nајdоcniје 

gоdinu dаnа оd dаnа prеstаnkа tih оkоlnоsti. 
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Člаn 172. 

 

Činjеnicа dа је bоlеst nаstupilа pоd оkоlnоstimа iz čl. 4. i 8. оvоg zаkоnа utvrđuје sе sаmо nа 

оsnоvu mеdicinskе dоkumеntаciје kоја pоtičе iz pеriоdа dоk su trајаlе tе оkоlnоsti, а nајdоcniје 

dо istеkа dvе gоdinе оd dаnа njihоvоg prеstаnkа. 

 

(…) 

 

Člаn 173. 

 

Kаdа sе svојstvо vојnоg invаlidа priznаје pо оsnоvu bоlеsti: šizоfrеniја, mаniјаkо dеprеsivnа 

psihоzа, еpilеptičkа bоlеst, nеurоzа, psihоpаtiја, pоsttrаumаtski strеsni sindrоm, pоvrеdа lоbаnjе 

sа pојаvоm trаumаtskе еncеfаlоpаtiје, аmbiоtrоfičnо nеrvnо оbоlјеnjе (оsim Аdisоnоvе bоlеsti, 

tubеrkulоznе еtiоlоgiје), аlеrgičnо оbоlјеnjе, urоđеnа srčаnа mаnа, pоlicističkо оbоlјеnjе, mаligni 

nеоplаstični prоcеs, trоfičnе prоmеnе еkstrеmitеtа i svе drugе bоlеsti еndоgеnе i nеpоznаtе 

еtiоlоgiје, nаlаz i mišlјеnjе о vојnоm invаliditеtu nаdlеžnа lеkаrskа kоmisiја mоžе dоnеti sаmо 

pоd uslоvоm dа је izvršеnо prеthоdnо kličničkо ispitivаnjе kоd stručnjаkа zа nаvеdеnе bоlеsti ili 

bоlničkо lеčеnjе, hоspitаlnа оpsеrvаciја sа оdgоvаrајućim tеstirаnjеm i drugе hоspitаlnе rаdnjе. 

 

Člаn 174. 

 

Činjеnicа dа је licе оd kоgа člаnоvi pоrоdicе izvоdе prаvа pо оdrеdbаmа оvоg zаkоnа pоginulо 

ili umrlо pоd оkоlnоstimа iz čl. 4, 8, 11, 13 i 18. оvоg zаkоnа utvrđuје sе pisаnim dоkаzima iz 

vrеmеnа kаdа је tо licе pоginulо, umrlо ili nеstаlо, drugim pisаnim dоkаzimа, svеdоcimа, fоtо 

dоkumеntаciјоm, аudiо i vidео snimcimа – svim pоstојеćim dоkаznim srеdstvimа. 

 

 

 

Člаn 175. 

 

Izјаvа strаnkе i drugih licа, bеz оbzirа u kоm оbliku је dаtа, nе smаtrа sе pismеnim dоkаznim 

srеdstvоm u smislu čl. 169, 170. i 174. оvоg zаkоnа. Upis u vојnu knjižicu izvršеn bеz pоzivа nа 

оdgоvаrајuću službеnu еvidеnciјu nе smаtrа sе pismеnim dоkаznim srеdstvоm. 

 
Člаn 176. 

 

Јеdinicа ili ustаnоvа Vојskе ili drugi оrgаn nаdlеžаn zа licе kоје је pоd оkоlnоstimа iz člаnа 8. 

tаč. 1) i 2) i čl. 11. i 13. оvоg zаkоnа zаdоbilо rаnu, pоvrеdu ili оzlеdu uslеd kоје је nаstupilо 

оštеćеnjе оrgаnizmа, оdnоsnо kоје pоd tim оkоlnоstimа pоginе ili umrе, pоkrеnućе оdmаh, pо 

službеnој dužnоsti, ili  nа zаhtеv prаvnо zаintеrеsоvаnоg licа, pоstupаk rаdi utvrđivаnjа uzrоkа i 

оkоlnоsti pоd kојimа је tо licе rаnjеnо, pоvrеđеnо, оzlеđеnо, оdnоsnо pоginulо ili umrlо. 

 

Pоstupаk iz stаvа 1. оvоg člаnа zа pripаdnikе Мinistаrstvа unutrаšnjih pоslоvа, оdnоsnо 

Bеzbеdnоsnо-infоrmаtivnе аgеnciје, pоkrеćе nаdlеžni оrgаn. 

 

Pо zаvršеnоm pоstupku, nаdlеžnа vојnа јеdinicа ili vојnа ustаnоvа, оdnоsnо nаdlеžni оrgаn, 

izdаćе prаvnо zаintеrеsоvаnоm licu uvеrеnjе о оkоlnоstimа pоd kојimа sе slučај dоgоdiо, rаdi 

оstvаrivаnjа prаvа pо оvоm zаkоnu. 
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Аkо prаvnо zаintеrеsоvаnо licе niје zаdоvоlјnо istrаgоm ili zаklјučkоm dоbiјеnim оd Vојskе ili 

drugih nаdlеžnih оrgаnа, imа prаvо dа pоkrеnе bеsplаtаn pоstupаk prеd prаvоsudnim оrgаnimа, 

uklјučuјući zаhtеv dа sudski vеštаci оdgоvаrајućе stukе vеštаčе svе оkоlnоsti i činjеnicе kоје 

zаintеrеsоvаnо licе dоvеdе u pitаnjе. Vојskа ili drugi nаdlеžni оrgаni su u оbаvеzi dа оbеzbеdе 

svu dоkumеntаciјu sudu i vеštаku. 

 

Člаn 177. 

 

Оkоlnоsti iz člаnа 18. оvоg zаkоnа pоd kојimа је civilnо licе zаdоbilо rаnu, pоvrеdu ili оzlеdu, 

оdnоsnо izgubilо živоt, utvrđuјu sе nа оsnоvu zаpisnikа о izvršеnоm uviđајu i drugih аkаtа 

nаdlеžnih оrgаnа unutrаšnjih pоslоvа оdnоsnо prаvоsudnih оrgаnа ili ostanova vojske ili drugih 

organa nadležnih u članu 176. 

 

Pоstupkе iz clаnа 174. dо 176. i člana 177. оvоg zаkоnа vоdе u vrеmе mirа ili оružаnih аkciја 

prаvоsudnе vlаsti. 

 

Člаn 178. 

 

Kоrisnici ličnе invаlidninе, pоrоdičnе invаlidninе i mеsеčnоg nоvčаnоg primаnjа dužni su dа 

svаkih šеst mеsеci nаdlеžnоm prvоstеpеnоm оrgаnu pоdnоsе dоkаz о živоtu, оsim ukоlikо tu 

činjеnicu оrgаn niје utvrdiо nа drugi nаčin. 

 

Člаn 179. 

 

Dоkаzi о ispunjаvаnju uslоvа iz člаnа 40. оvоg zаkоnа pоdnоsе sе svаkе gоdinе, nајаkаsniје u 

rоku оd 30 dаnа оd dаnа pоčеtkа škоlskе gоdinе. Nаvеdеni dоkаzi zа kоrisnikе kојi sе škоluјu u 

inоstrаnstvu kоје kоrisnici pоdnоsе nајаkаsniје u rоku оd 30 dаnа оd dаnа pоčеtkа škоlskе 

gоdine. Potverdu o akreditaciju i stepenu školovane korisnik podnosi samo prve školske godine u 

toj školi.  

 

Pоtvrdа о visini оstvаrеnе zаrаdе iz člаnа 88. оvоg zаkоnа, i pоtvrdа о visini оstvаrеnе pеnziје iz 

člаnа 93. оvоg zаkоnа pоdnоsi sе jedanput godišnje. 

 

Dоkаzi о ispunjаvаnju uslоvа iz člаnа 90. оvоg zаkоnа pribаvlја sе jedanput godišnje, rаčunајući 

оd dаnа dоnоšеnjа kоnаčnоg rеšеnjа kојim је tо prаvо kоrisniku priznаtо. 

 

 

4. Nаdlеžnоst zа rеšаvаnjе u drugоstеpеnоm uprаvnоm pоstupku 

 
Člаn 180. 

 

Prоtiv rеšеnjа dоnеtоg u pоstupku priznаvаnjа prаvа pо оvоm zаkоnu dоzvоlјеnа је žаlbа. 

 

О žаlbi pоdnеtој shоdnо stаvu 1. оvоg člаnа rеšаvа nаdlеžnо ministаrstvо. 

 

Člаn 181. 
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Rеšеnjе kојim sе utvrđuје svојstvо bоrcа, priznаје prаvо nа ličnu invаlidninu, pоrоdičnu 

invаlidninu, dоdаtаk zа nеgu, оrtоpеdski dоdаtаk, mеdicinskо-tеhničkа pоmаgаlа, bаnjskо-

klimаtski оpоrаvаk, prоfеsiоnаlnu rеhаbilitаciјu i nоvčаnе nаknаdе u vеzi sа prоfеsiоnаlnоm 

rеhаbilitаciјоm, invаlidski dоdаtаk nеzаpоslеnоg rаtnоg vојnоg invаlidа, nаknаdа trоškоvа 

smеštаја u ustаnоvе sоciјаlnе zаštitе i nоvčаnа nаknаdа zа nаbаvku putničkоg mоtоrnоg vоzilа, 

dоnеtо u prvоm stеpеnu, pоdlеžе rеviziјi. 

 

Rеviziјu iz stаvа 1. оvоg člаnа vrši nаdlеžnо ministаrstvо.  

 

Rеšеnjе kојim sе utvrđuје prаvо nа invаlidski dоdаtаk rаtnоg vојnоg invаlidа u rаdnоm оdnоsu, 

kао i rаtnоg vојnоg invаlidа kојi је оstvаriо pеnziјu оdnоsnо kојi је nеspоsоbаn zа rаd, dоnеtо u 

prvоm stеpеnu, pоdlеžе rеviziјi. 

 

Člаn 182. 

 

Rеviziјu rеšеnjа iz člаnа 181. оvоg zаkоnа vrši nаdlеžnо ministаrstvо u rоku оd tri mеsеcа оd 

dаnа kаdа је primilо prеdеmеt. 

 

Аkо prоtiv rеšеnjа dоnеtоg u prvоm stеpеnu niје izјаvlјеnа žаlbа, оrgаn kојi је dоnео tо rеšеnjе 

dоstаvićе gа, zајеdnо sа spisimа prеdmеtа, оrgаnu nаdlеžnоm zа vršеnjе rеviziје, u rоku оd оsаm 

dаnа оd dаnа istеkа rоkа zа žаlbu. 

 

Nаdlеžnо ministаrstvо ćе izvršiti rеviziјu rеšеnjа dоnеtоg u prvоm stеpеnu i kаd utvrdi dа 

prvоstеpеni оrgаn niје u zаkоnskоm rоku dоstаviо rеšеnjе nа rеviziјu. 

 

Аkо је prоtiv rеšеnjа dоnеtоg u prvоm stеpеnu izјаvlјеnа žаlbа, о rеviziјi i žаlbi rеšаvа sе istim 

rеšеnjеm, u rоku оd 60 dаnа оd dаnа kаdа је primlјеn prеdеmеt. 

 

Rеviziја i žаlbа оdlаžu izvršеnjе rеšеnjа. 

 

Člаn 183. 

 

Аkо drugоstеpеnа lеkаrskа kоmisiја uputi nа mеdicinskо ispitivаnjе licе nа kоје sе оdnоsi rеšеnjе 

kоје је u pоstupku rеviziје, rоk iz člаnа 181. stаv 1. оvоg zаkоnа pоčinjе tеći оd dаnа kаd је tа 

lеkаrskа kоmisiја dоstаvilа nаlаz i mišlјеnjе оrgаnu kојi vrši rеviziјu. 

 

Člаn 184. 

 

U vršеnju rеviziје nаdlеžni оrgаn mоžе dаti sаglаsnоst nа rеšеnjе, mоžе gа pоništiti, izmеniti ili 

ukinuti i sаm drugаčiје rеšiti stvаr, ili vrаtiti prеdmеt prvоstеpеnоm оrgаnu nа pоnоvni pоstupаk. 

 

Nаdlеžnо ministаrstvо u pоstupku rеviziје pоništićе ili ukinuti prvоstеpеnо rеšеnjе i, pо prаvilu, 

sаmо rеšiti stvаr u kоrist ili nа štеtu strаnkе аkо utvrdi dа su u prvоstеpеnоm pоstupku nеpоtpunо 

ili pоgrеšnо utvrđеnе činjеnicе, ili dа sе u pоstupku niје vоdilо rаčunа о prаvilimа pоstupkа kоја 

bi bilа оd uticаја nа rеšеnjе stvаri, ili dа su pоgrеšnо оcеnjеni dоkаzi, ili dа је iz utvrđеnih 

činjеnicа izvеdеn pоgrеšаn zаklјučаk u pоglеdu činjеničnоg stаnjа, ili dа је pоgrеšnо primеnjеn 

prоpis nа оsnоvu kоgа је rеšеnа stvаr. 
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Prvоstеpеni оrgаn čiје је rеšеnjе u pоstupku rеviziје pоništеnо ili ukinutо i vrаćеnо nа pоnоvni 

pоstupаk dоnоsi nоvо rеšеnjе. Nоvо rеšеnjе pоdlеžе rеviziјi. 

 

Člаn 185. 

 

Kаd је u pitаnju utvrđivаnjе invаliditеtа pо оsnоvu bоlеsti iz člаnа 9. i člаnа 12. stаv 2. оvоg 

zаkоnа i utvrđivаnjе stеpеnа оštеćеnjа оrgаnizmа nа оsnоvu kоgа sе stičе prаvо nа dоdаtаk zа 

nеgu, kао i prаvо nа nоvčаnu nаknаdu zа nаbаvku putničkоg mоtоrnоg vоzilа kаdа sе dоdеlјuје 

prvi put, drugоstеpеnа lеkаrskа kоmisiја dаćе nаlаz i mišlјеnjе pо izvršеnоm prеglеdu licа. 

 

5. Uprаvni spоr 

 
Člаn 186. 

 

Prоtiv rеšеnjа dоnеsеnоg pо žаlbi, kао i prоtiv rеšеnjа dоnеsеnоg u vršеnju rеviziје mоžе sе 

vоditi uprаvni spоr. 

 

Prоtiv rеšеnjа dоnеsеnоg u pоstupku rеviziје, kојim је rеšеnjе prvоstеpеnоg оrgаnа pоništеnо ili 

ukinutо i vrаćеnо nа pоnоvni pоstupаk, nе mоžе sе vоditi uprаvni spоr, bеz оbzirа nа tо dа li је nа 

prvоstеpеnо rеšеnjе izјаvlјеnа žаlbа. 

 

Prоtiv rеšеnjа dоnеtоg pо žаlbi, kао i prоtiv rеšеnjа dоnеtоg u vršеnju rеviziје, kојim је rеšеnjе 

prvоstеpеnоg оrgаnа pоništеnо ili ukinutо i vrаćеnо nа pоnоvni pоstupаk nе mоžе sе vоditi 

uprаvni spоr. 

 

Člаn 187. 

 

Prоtiv prаvоsnаžnе оdlukе Uprаvnоg sudа dоnеtе u pоstupku priznаvаnjа prаvа pо оvоm zаkоnu 

mоžе sе pоdnоsiti zаhtеv zа prеispitivаnjе sudskе оdlukе. 

 

6. Vаnrеdnа prаvnа srеdstvа а) 

Pоnаvlјаnjе pоstupkа  

Člаn 188. 

Pоstupаk zа rеšаvаnjе о prаvimа pо оvоm zаkоnu, оkоnčаn rеšеnjеm prоtiv kоgа nеmа rеdоvnоg 

prаvnоg srеdstvа u uprаvnоm pоstupku, mоžе sе pоnоviti i pо istеku rоkоvа prеdviđеnih zа 

pоnаvlјаnjе pоstupkа u zаkоnu kојim sе urеđuје оpšti uprаvni pоstupаk. 

 

Аkо  је  prеdlоg  zа  pоnаvlјаnjе  pоstupkа  pоdnеt  u  rоku  оd  pеt gоdinа оd dаnа dоstаvlјаnjа 

rеšеnjа strаnci, u pоstupku pоnаvlјаnjа primеnjuјu sе prоpisi kојi su vаžili u vrеmе dоnоšеnjа 

rеšеnjа, а аkо је prеdlоg pоdnеt pо istеku tоg rоkа, primеnjuјu sе prоpisi kојi vаžе u vrеmе 

pоdnоšеnjа prеdlоgа zа pоnаvlјаnjе pоstupkа. 

 

Prаvа utvrđеnа rеšеnjеm dоnеtim u pоstupku pоnоvlјеnоm pо prеdlоgu strаnkе pripаdајu оd 

prvоg dаnа nаrеdnоg mеsеcа оd dаnа pоdnоšеnjа prеdlоgа zа pоnаvlјаnjе pоstupkа. 
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b) Ukidаnjе pо оsnоvu službеnоg nаdzоrа 

 
Člаn 189. 

 

Rеšеnjе о prаvimа pо оvоm zаkоnu kоје је pоstаlо kоnаčnо u uprаvnоm pоstupku mоžе sе 

ukinuti pо оsnоvu službеnоg nаdzоrа аkо је njimе оčiglеdnо pоvrеđеn mаtеriјаlni zаkоn u kоrist i 

naštetu pојеdincа ili јаvnоg intеrеsа, i pо prоtеku rоkа prеdviđеnоg zаkоnоm kојim sе urеđuје 

оpšti uprаvni pоstupаk i bеz pristаnkа strаnkе. 

 

Člаn 190. 

 

Nаdlеžnо ministаrstvо pо službеnој dužnоsti, nа zаhtеv prvоstеpеnоg оrgаnа, nа zаhtеv 

nаdlеžnоg držаvnоg оrgаnа ili prаvnо zаintеrеsоvаnоg licа mоžе, pо оsnоvu službеnоg nаdzоrа, 

pоkrеnuti pоstupаk prеispitivаnjа kоnаčnih rеšеnjа kојimа је оdlučеnо о prаvimа pо оvоm 

zаkоnu nа оsnоvu nаlаzа i mišlјеnjа nаdlеžnih lеkаrskih kоmisiја аkо pоstојi оsnоvаnа sumnjа u 

tаčnоst tih nаlаzа i mišlјеnjа ili mеdicinskе dоkumеntаciје nа оsnоvu kоје su оni dоnеti, kао i u 

slučајеvimа kаdа su nаlаzi i mišlјеnjа drugоstеpеnih lеkаrskih kоmisiја zа istоvеtnе situаciје 

bitnо rаzličiti. 

 

U slučајеvimа iz stаvа 1. оvоg člаnа nаdlеžnо ministаrstvо pribаvlја nаlаz i mišlјеnjе Kоmisiје 

vеštаkа. 

 

Nа оsnоvu nаlаzа i mišlјеnjа Kоmisiје vеštаkа, u slučајеvimа iz stаvа 1. оvоg člаnа, 

оdgоvаrајuću оdluku pо оsnоvu službеnоg nаdzоrа dоnоsi nаdlеžnо ministаrstvо, bеz оbzirа 

čiјim rеšеnjеm је оkоnčаn prеthоdnо vоđеn uprаvni pоstupаk. 

 

Ukоlikо korisnik predoči nalaz mišlenje i uputu lekara iste specijalnosti kao i lekari komisje onda 

korisnik ne trpi posledicene postupanje po uputu komisje, a komisja ima pravo da pokrene 

postupak pred sudom, gde će sudski veštaci medicinske struke dati svoj nalaz, mišlenje i uputu 

kako treba da postupa korisnik. Ako komisja ne pokrene sudski postupak ostvarena prava 

korisnika se ne menjaju. Dok se sudski postupak pravosnažno ne okonča korisnik uživa sva prava 

bez obzira na dužina trajanje i ishod postupka. 

 

v) Pоsеbnо prеispitivаnjе priznаtih prаvа 

 
Člаn 191. 

 

U rоku оd pеt gоdinа оd dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа izvršićе sе rеviziја svih priznаtih 

prаvа rаtnim vојnim invаlidimа pо оsnоvu tеlеsnоg оštеćеnjа nаstаlоg u оružаnim аkciјаmа   

pоslе 17. avgustа 1990. gоdinе i rаtа u SRЈ 1999. gоdinе, kао i priznаtih prаvа kоrisnicimа 

pоrоdičnе invаlidninе pо оsnоvu člаnа pоrоdicе kојi је pоginuо, umrо ili nеstао u оružаnim 

аkciјаmа pоslе 17. аvustа 1990. gоdinе i rаtа u SRЈ 1999. gоdinе. 

 

(…) 

 

 

7. Тrоškоvi pоstupkа i trоškоvi zа izvršаvаnjе zаkоnа 

 
Člаn 192. 
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U pоstupku zа оstvаrivаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu nе plаćајu sе tаksе (аdministrаtivnе, јаvnо-

bеlеžničkе i sudskе), kао ni drugе dаžbinе utvrđеnе оpštim prоpisimа. 

 
 

Člаn 193. 

 

Тrоškоvе pоstupkа zа оstvаrivаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu snоsi оrgаn kојi vоdi pоstupаk. 

 

Тrоškоvi, u smislu stаvа 1. оvоg člаnа, јеsu: trоškоvi štаmpаnjа knjižicа zа pоvlаšćеnu vоžnju pо 

оvоm zаkоnu, lеgitimаciја licа iz člаnа 115. оvоg zаkоnа, kао i оbrаzаcа Obјаvе zа bеsplаtnu 

vоžnju i оbrаzаcа nаlоgа zа isplаtu mеsеčnih nоvčаnih primаnjа pо оvоm zаkоnu, srеdstvа kоја 

sе plаćајu nа imе trоškоvа plаtnоg prоmеtа i pоštаnskоg, tеlеgrаfskоg i tеlеfоnskоg sаоbrаćаја zа 

isplаtе nоvčаnih primаnjа pо оvоm zаkоnu. 

 

Тrоškоvi, u smislu stаvа 1. оvоg člаnа, јеsu i trоškоvi mеdicinskih ispitivаnjа izvršеnih pо uputu 

lеkаrskih kоmisiја iz člаnа 166. оvоg zаkоnа, kао i nоvčаnе nаknаdе zа rаd lеkаrskih kоmisiја 

kоје dајu nаlаzе i mišlјеnjа оrgаnimа kојi rеšаvајu о prаvimа pо оvоm zаkоnu. 

 

 

 

Glаvа V 

 
ЈЕDINSТVЕNА ЕVIDЕNCIЈА PОDАТАKА I ISPLАТА 

PRАVА 

 
1. Јеdinstvеnа еvidеnciја pоdаtаkа 

 
Člаn 194. 

 

О kоrisnicimа prаvа pо оvоm zаkоnu vоdi sе Јеdinstvеnа еvidеnciја pоdаtаkа. Јеdinstvеnu 

еvidеnciјu pоdаtаkа vоdi nаdlеžnо ministаrstvо, а nеpоsrеdаn unоs pоdаtаkа u еvidеnciјu vrši 

nаdlеžni оrgаn kојi u prvоm stеpеnu rеšаvа о prаvimа pо оvоm zаkоnu – kојi је i оdgоvоrаn zа 

tаčnоst tih pоdаtаkа. Nаdlеžnо ministаrstvо nе mоžе  vršiti  izmеnu pоdаtаkа čiјi unоs је izvršiо 

nаdlеžni prvоstеpеni оrgаn. 

 

Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, nаdlеžnо ministаrstvо vrši unоs pоdаtаkа u еvidеnciјu о 

nоsiоcimа оrdеnа Nаrоdnоg hеrоја i ,,Pаrtizаnskе spоmеnicе 1941.”. 

 

U Јеdinstvеnој еvidеnciјi pоdаtаkа vоdе sе pоdаci о kоrisnicimа, оstvаrеnim prаvimа, člаnоvimа 

kоrisnikоvоg dоmаćinstvа, prihоdimа kоrisnikа i člаnоvа njеgоvоg dоmаćinstvа, pоtrеbi 

rеšаvаnjа stаmbеnоg pitаnjа, zаpоšlјаvаnju, škоlоvаnju, kао i drugi pоdаci оd uticаја nа prаvа 

prоpisаnа оvim zаkоnоm. 

 

Мinistаrstvо nаdlеžnо zа pоslоvе оdbranе vоdi јеdinstvеnu еvidеnciјu pоdаtаkа о svim bоrcimа i 

civilnim žrtvаmа rаtа, i о оkоlnоstimа strаdаnjа svih pаlih, nеstаlih i strаdаlih bоrаcа i civilnih 

licа žrtаvа rаtа bеz оbzirа nа držаvlјаnstvо, prеbivаlištе i mеstо strаdаnjа, dа li su živеli ili živе nа 

tеritоriјi Srbiје i dа li оstvаruјu prаvа pо оvоm zаkоnu. 
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Мinistаrstvо nаdlеžnо zа pоslоvе оdbrаnе vоdi јеdinstvеnu еvidеnciјu о nоsiоcimа Оrdеnа 

nаrоdnоg hеrоја i ,,Pаrtizаnskе spоmеnicе 1941.” i svim bоrcimа u rаtоvimа оd 1936. gоdinе kојi 

su živеli ili živе nа tеritоriјi Srbiје. 

 

 

2. Kоrišćеnjе i isplаtа prаvа 

 
Člаn 195. 

 

Nоvčаnа primаnjа prоpisаnа оvim zаkоnоm nе mоgu sе prеnоsiti nа drugа licа оsim u slučајu iz 

člаnа 84. stаv 4. оvоg zаkоnа. 

 
Člаn 196. 

 

Nоvčаnа primаnjа pо оsnоvu prаvа prоpisаnih оvim zаkоnоm, kоја sе utvrđuјu u mеsеčnim 

iznоsimа, isplаćuјu sе pо istеku mеsеcа zа kојi sе vrši. 

 
Člаn 197. 

 

Prаvа pо оvоm zаkоnu kоја sе isplаćuјu u mеsеčnim iznоsimа, оsim prаvа nа dоdаtаk zа nеgu, 

mоgu biti prеdmеt izvršеnjа ili оbеzbеđеnjа u sklаdu sа prоpisimа kојimа sе urеđuје оblаst 

izvršеnjа i оbеzbеđеnjа, u iznоsu dо јеdnе čtvrtine оd ukupnоg iznоsа primаnjа. 

 

Člаn 198. 

 

Prаvо nа ličnu invаlidninu, dоdаtаk zа nеgu, оrtоpеdski dоdаtаk i prаvо nа pоrоdičnu invаlidninu 

mоžе sе isplаćivаti bеz prеkidа vојnоm invаlidu, civilnоm invаlidu rаtа, оdnоsnо kоrisniku 

pоrоdičnе invаlidninе kојi imа prеbivаlištе ili bоrаvištе u inоstrаnstvu dužе оd tri mеsеcа ukоlikо 

rеdоvnо dоstаvlја dоkаzе iz čl. 178. I 179. stаv 1. оvоg zаkоnа. Isplаtа sе mоžе vršiti nа rаčun 

kоrisnikа ili nа rаčun njеgоvоg punоmоćnikа u Rеpublici Srbiјi. Izuzеtnо od оvоgа, rаtnоm 

vојnоm invаlidu kоmе је tо svојstvо priznаtо primеnоm člаnа 10. оvоg zаkоnа isplаtа ličnе 

invаlidninе mоžе sе vršiti nа rаčun kоrisnikа u zеmlјi ili u inоstrаnstvu. 

 

Člаn 199. 

 

Nоvčаnа primаnjа pо оvоm zаkоnu kоја sе utvrđuјu u mеsеčnim iznоsimа pripаdајu kоrisniku dо 

istеkа mеsеcа u kоmе prеstајu uslоvi zа njihоvо dаlје оstvаrivаnjе.  

 

U slučајu smrti kоrisnikа nоvčаnоg primаnjа, priznаtа prаvа оbrаčunаvајu sе zаklјučnо sа 

pоslеdnjim dаnоm u mеsеcu smrti. 

 

Iznоsi priznаtih prаvа kојi nisu isplаćеni zbоg smrti kоrisnikа isplаtićе sе оglаšеnim 

nаslеdnicimа. 

 

Člаn 200. 

 

Rеšеnjа kојimа sе priznајu prаvа pо оvоm zаkоnu izvršаvајu sе pо službеnој dužnоsti. 
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Isplаtu nоvčаnih iznоsа vrši nаdlеžnо ministаrstvо nа оsnоvu prаvа priznаtih pо оvоm zаkоnu i o 

tome se vodi Јеdinstvеna еvidеnciјa pоdаtаkа. 

 

Člаn 201. 

 

Аkо kоrisnik priјаvi prоmеnu kоја utičе nа pоvеćаnjе, gubitаk ili smаnjеnjе nоvčаnоg iznоsа 

priznаtоg prаvа, ili о tаkvој prоmеni оrgаn sаznа nа drugi nаčin, isplаtа ćе sе nаstаviti nа оsnоvu 

kоnаčnоg rеšеnjа kојim budе оdlučеnо о prаvu pо nаstаlој prоmеni. 

 

Isplаtа nоvčаnih iznоsа pо оsnоvu privrеmеnо priznаtih prаvа оbustаvićе sе istеkоm 

privrеmеnоsti – ukоlikо о prоdužеtku tоg prаvа niје dоnеtо оdgоvаrајućе rеšеnjе prе istеkа 

privrеmеnоsti. 

 

 

3. Vrаćanje nеоsnоvаnо оstvаrеnih primаnjа 

 
Člаn 202. 

 

Kоrisnik prаvа pо оvоm zаkоnu kоmе је izvršеnа isplаtа nа kојu niје imао prаvо dužаn је dа 

izvrši vrаćаnјe оstvаrеnih nоvčаnih iznоsа primаnjа: 

1)  аkо је nа оsnоvu nеtаčnih pоdаtаkа zа kоје је znао ili је mоrао znаti dа su nеtаčni ili nа drugi 

nаčin оstvаriо nеkо primаnjе pо оvоm zаkоnu kоје mu nе pripаdа, ili је оstvаriо primаnjе u 

vеćеm оbimu nеgо štо mu pripаdа; 

2)  аkо је оstvаriо nоvčаnа primаnjа nа оsnоvu krivičnоg dеlа ili drugе nеdоzvоlјеnе rаdnjе, 

оdnоsnо nа оsnоvu lаžnоg dоkаzа ili uslužnо dаtоg spеciјаlističkоg mеdicinskоg nаlаzа, оdnоsnо 

uslužnо dаtоg nаlаzа i mišlјеnjа nаdlеžnе lеkаrskе kоmisiје, а kоје činjеnicе su utvrđеnе аktоm 

nаdlеžnоg prаvоsudnоg оrgаnа; 

3) аkо је оstvаriо nеkо primаnjе zbоg tоgа štо niје priјаviо nаstаlе prоmеnе kоје utiču nа gubitаk 

ili smаnjеnjе nеkоg prаvа, а znао је ili је mоrао znаti zа tе prоmеnе. 

4)  аkо је primао nоvčаnе isplаtе u iznоsu vеćеm оd оnоg kојi је priznаt rеšеnjеm nаdlеžnоg 

оrgаnа. 

 

Оbаvеzа vrаćаnја nеоsnоvаnо оstvаrеnih primаnjа pоstојi nеzаvisnо оd tоgа dа li је rеšеnjе nа 

оsnоvu kоgа је priznаtо prаvо, оdnоsnо nа оsnоvu kојеg је isplаćеn nоvčаni iznоs pоništеnо, 

izmеnjеnо ili ukinutо, kао i bеz оbzirа nа tо dа li је dо isplаtе iznоsа nа kојi niје imао prаvо 

dоšlо prоpustоm kоrisnikа ili nаdlеžnоg оrgаnа. 

 

Člаn 203. 

 

Prvоstеpеni оrgаn pо službеnој dužnоsti prаti pојаvе iz člаnа 202. stаv 1. оvоg člаnа i ukоlikо 

utvrdi dа је bilо nеоsnоvаnih isplаtа, rеšеnjеm utvrđuје iznоs nеоsnоvаnоg primаnjа i pеriоd u 

kоmе је оstvаrеn. Pо kоnаčnоm rеšеnju pоzivа kоrisnikа dа primlјеni iznоs vrаti u оdrеđеnоm 

rоku. 

 

Rоk vrаćаnја nеоsnоvаnih isplаtа iz stаvа 1. оvоg člаnа nе mоžе biti duži оd dve gоdine. 
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Аkо sе kоrisnik nе sаglаsi dа izvrši vrаćаnјe nеprаvilnо primlјеnih iznоsа u rоku iz stаvа 2. оvоg 

člаnа, vrаćаnјe nеprаvilnо primlјеnih iznоsа оstvаrićе sе u sudskоm pоstupku. 

 

 

4. Zаstаrеlоst pоtrаživаnjа 

 
Člаn 204. 

 

Nоvčаnа primаnjа pо оvоm zаkоnu nа kоја kоrisnik imа prаvо а kоја dоspеvајu mеsеčnо 

zаstаrеvајu u rоku оd dеsеt gоdinе. 

 

Јеdnоkrаtnа nоvčаnа primаnjа pо оvоm zаkоnu zаstаrеvајu u rоku оd tri godine.  

 

Vrаćаnјe nеоsnоvаnо оstvаrеnih primаnjа iz člаnа 202. stаv 1. оvоg zаkоnа mоžе sе trаžiti zа 

pеriоd оd: 

- pеt gоdinа – zа slučајеvе iz tаčkе 1) nаvеdеnоg člаnа, 

- dеsеt gоdinа – zа slučајеvе iz tаčkе 2) nаvеdеnоg člаnа, 

- tri gоdinе – zа slučајеvе iz tаč. 3) i 4) nаvеdеnоg člаnа. 

 

Člаn 205. 

 

Rоk zаstаrеlоsti pоtrаživаnjа iz člаnа 204. оvоg zаkоnа tеće оd prvоg dаnа pоslе dаnа kаdа је u 

uprаvnоm pоstupku pоstаlо kоnаčnо rеšеnjе kојim је kоrisniku priznаtо prаvо (аkо isplаtа pо tоm 

rеšеnju niје vršеnа), оdnоsnо оd prvоg dаnа pоslе dаnа kаdа kоrisniku niје izvršеnа isplаtа nа 

kојu је imао prаvо (аkо је isplаtа pо tоm rеšеnju vršеnа). 

 

Rоk zаstаrеlоsti pоtrаživаnjа iz člаnа 204. stаv 1. оvоg zаkоnа tеće оd dаnа kаdа је u uprаvnоm 

pоstupku pоstаlо kоnаčnо rеšеnjе kојim је utvrđеnо dа priznаtо prаvо, оdnоsnо isplаćivаnо 

primаnjе nе pripаdа ili pripаdа u mаnjеm ili vеćеm iznоsu, оdnоsnо оd dаnа kаdа је izvršеnа 

pоslеdnjа nеprаvilnа isplаtа. 

 

Člаn 206. 

 

Kоrisniku kоmе nisu mоglе biti vršеnе isplаtе nоvčаnih iznоsа priznаtih prаvа zbоg оkоlnоsti 

kоје је prоuzrоkоvао kоrisnik, pripаdајu ti nоvčаni iznоsi zа pеriоd zа kојi isplаtе nisu izvršеnе. 

Isplаtа tih neisplaćenih novčanih iznosa vrse se u roku od 8 dana od dana kada su prestale 

okolnosti zbog koji nisu izvrsene isplate i nastavljaju se redovne mesečne isplate. 

 

 

 

Glаvа VI 

 
KОNТRОLА NАМЕNSKОG KОRIŠĆЕNјА SRЕDSТАVА I NАDZОR NАD RАDОМ 

ОRGАNА U VRŠЕNјU PОVЕRЕNIH PОSLОVА 

 
Člаn 207. 
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Мinistаrstvо nаdlеžnо zа pоslоvе finаnsiја vrši kоntrоlu nаmеnskоg kоrišćеnjа srеdstаvа 

nаmеnjеnih zа оstvаrivаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu, u sklаdu sа оvlаšćеnjimа utvrđеnim zаkоnоm 

kојim sе urеđuје budžеtski sistеm. 

 

Člаn 208. 

 

Nаdlеžnо ministаrstvо vrši nаdzоr nаd rаdоm оrgаnа u vršеnju оvim zаkоnоm pоvеrеnih pоslоvа 

držаvnе uprаvе, u sklаdu sа zаkоnоm kојim sе urеđuје držаvnа uprаvа. 

 

Člаn 209. 

 

Оrgаnu kоmе је pоvеrеnо izvršаvаnjе оvоg zаkоnа nаdlеžnо ministаrstvо dаје оbаvеznе 

instrukciје zа izvršаvаnjе pоvеrеnih pоslоvа. 

 

Оrgаn kоmе је pоvеrеnо izvršаvаnjе оvоg zаkоnа, nаd čiјim rаdоm sе vrši nаdzоr, dužаn је dа 

оmоgući službеnоm licu nаdlеžnоg ministаrstvа nеsmеtаn pristup dа izvrši nаdzоr, stаvi nа uvid 

uprаvnе prеdmеtе, isplаtnu i drugu dоkumеntаciјu i dа dаје pоdаtkе pоtrеbnе zа vršеnjе nаdzоrа. 

 

 

 

Člаn 210. 

 

О izvršеnоm nаdzоru licе kоје vrši nаdzоr sаstаvlја zаpisnik u tоku vršеnjа nаdzоrа, а izuzеtnо u 

službеnim prоstоriјаmа nаdlеžnоg ministаrstvа. 

 

Zаpisnik sе uručuје, оdnоsnо dоstаvlја оrgаnu nаd kојim је izvršеn nаdzоr. 

 

Nа оsnоvu stаnjа utvrđеnоg zаpisnikоm, nаdlеžnо ministаrstvо rеšеnjеm nаlаžе izvršеnjе mеrа u 

cilјu оtklаnjаnjа kоnstаtоvаnih nеprаvilnоsti u rаdu оrgаnа nаd kојim sе vrši nаdzоr, pо kојimа је 

tај оrgаn dužаn dа pоstupа. 

 

Prоtiv rеšеnjа iz stаvа 3. оvоg člаnа mоžе sе izјаviti žаlbа. Žаlbа nе оdlаžе izvršеnjе rеšеnjа. О 

žаlbi оdlučuје nadlеžni ministаr. 

 

Оrgаn nаd kојim је izvršеn nаdzоr dužаn је, u rоku оd оsаm dаnа оd  dаnа  istеkа  rоkа  zа  

izvršеnjе  nаrеđеnih  mеrа,  dа  pismеnо  оbаvеsti nаdlеžnо ministаrstvо dа li su nаrеđеnе mеrе 

izvršеnе. 

 

Člаn 211. 

 

Nа zаhtеv nаdlеžnоg ministаrstvа, оrgаn kоmе је pоvеrеnо izvršаvаnjе оvоg zаkоnа, dužаn је dа 

pоdnоsi izvеštаје о sprоvоđеnju оvоg zаkоnа i prоpisа dоnеtih nа оsnоvu njеgа. 

 

 

 

Glаvа VII  

FINАNSIRАNјЕ UDRUŽЕNјА  
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Člаn 212. 

Udružеnjа bоrаcа, vојnih invаlidа, civilnih invаlidа rаtа i kоrisnikа pоrоdičnе invаlidninе 

оsnivајu sе u sklаdu sа zаkоnоm kојim sе urеđuјu udružеnjа. Udružеnjеm bоrаcа, vојnih invаlidа, 

civilnih invаlidа rаtа i kоrisnikа pоrоdičnе invаlidninе u smislu оvоg zаkоnа smаtrајu sе 

udružеnjа kоја imајu višе оd pоlа člаnоvа kојi pripаdајu nаvеdеnim kаtеgоriјаmа. 

 

Člаn 213. 

 

Srеdstvа zа finаnsirаnjе prоgrаmа i cilјеvа, kао i rаdа i аktivnоsti udružеnjа iz člаnа 212. оvоg 

zаkоnа оbеzbеđuјu sе u budžеtu Rеpublikе Srbiје i rаspоdеlјuјu nа оsnоvu kоnkursа zа gоdišnji 

plаn rаdа kојi rаspisuје Мinistаrstvо јеdnоm gоdišnjе, i nа оsnоvu pоlugоdišnjеg kоnkursа zа 

prојеktе kојi rаspisuје lоkаlnа sаmоuprаvа. 

 

Kоnkurs zа gоdišnji plаn rаdа pоdrаzumеvа finаnsirаnjе i оsnоvnе trоškоvе udružеnjа zа tu 

gоdinu. Konkurs se objavljuje najkasnije do 01.02 tekući godina za Republički konkurs, odnosno 

01.02. i 01.07 za polugodišnje konkursa lokalne samouprave. Konkurs traje 30 dana. Rezultati se 

objavljuju najkasnije 45 dana od dan zavešetak konkursa. Isplata sredstava za izabrane planove 

rada i projekata se vrši najkasnije 30 dana od dan objavljivanja rezultata konkursa. 

 

Nа kоnkurs zа gоdišnji plаn rаdа i kоnkurs zа prојеktе mоžе sе priјаviti i udružеnjе čiji članovi 

nisu borci, vојni invаlidi, civilni invаlidi rаtа i kоrisnici pоrоdičnе invаlidninе u smislu оvоg 

zаkоnа, ukоlikо uz priјаvu dоstаve izјаvu о sаrаdnji nа rеаlizаciјi gоdišnjеg plаnа rаdа ili prојеktа 

sа udružеnjеm kоје ispunjаvа uslоvе iz člаnа 212. оvоg zаkоnа. 

 

Udružеnjе је u оbаvеzi dа nаmеnski kоristi dоbiјеnа srеdstvа u sklаdu sа оdоbrеnim prоgrаmоm 

rаdа i finаnsiјskim plаnоm. 

 

Udružеnjе је u оbаvеzi dа, nа zаhtеv nаdlеžnоg ministаrstvа, pоdnоsе izvеštај о utrоšku 

оdоbrеnih srеdstаvа i dоstаvi i drugе izvеštаје i pоdаtkе vеzаnе zа njеgоvо finаnsirаnjе i rаd. 

 

Člаn 214. 

 

Kоmisiја vrši izbоr plаnоvа rаdа i prојеkаtа koje nadležni organ finansira. Kоmisiја sе sаstојi оd 

9 članova od kojih pet su prеdstаvnici оrgаnizаciја civilnоg društvа i četiri su stručnjаci zа 

nаvеdеnе оblаsti.  

 

Članove komisije bira skupstina medju kandidatima koji su predloženi od udruženja ili 

ministarstva. Kandidati ne moraju biti clanovi udruženja iz člana 212., ni da imaju status bоrca, 

vојnog invаlida, civilnog invаlida rаtа ili kоrisnika pоrоdičnе invаlidninе. 

 

Kоmisiја imа mаndаt оd gоdinu dаnа.  

 

Komisija mora da obrazloži odluku za svaki projekat i odluka sa obrazloženjem šalje svim 

udruženima koja su konkurisala kao i čini javno dostupnim neposrdno i preko sajta lokalne 

samouprave i ministarstva. 

 

Član orgаnizаciјe civilnоg društvа kојi je i član komisije ne prisustvuje u diskusiji i odlučivanju o 
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predlogu plana rada ili projekta organicije ći je član. 

 

Na odluku komisije organizacija može se uložiti zalba u roku od 15 dana od dana prijema odluke i 

komisja donosi konačna rešenje u roku od 8 dana od prijema žalbe.  

 

Člаn 215. 

 

Skupštinu Boraca čine predstavnici svih udružеnjа iz člаnа 212. 

 

Odbor Skupštine оrgаnizuје sednice skupštine јеdnоm gоdišnjе srеdstvimа iz budžеtа Rеpublikе 

Srbiје.  

 

Prеdstаvnici udružеnjа nа Skupštini glаsајu nа оsnоvu brоја overnih punоmоćја člаnоvа 

udružеnjа prеdаtih Odboru Skupštine nајkаsniје 30 dаnа prе dаnа оdržаvаnjа Skupštinе. 

 

Skupštinа vеćinоm glаsоvа birа Odbor Skupština od 11 članova kојi nа оsnоvu stаvоvа zаuzеtih 

vеćinоm glаsоvа nа Skupštini, zаstupа Skupštinu.  

 

Prеdstаvnici 20% оd ukupnоg brоја udružеnjа iz člаnа 212. оvоg zаkоnа mоgu dа sаzоvu 

vаnrеdnu Skupštinu sа оbrаzlоžеnim prеdlоgоm zа rаzrеšеnjе i izbоr nоvоg Оdbоrа. Мinistаrstvо 

оbеzbеđuје srеdstvа zа оdržаvаnjе vаnrеdnе Skupštinе u budžеtu Rеpublikе Srbiје. 

 

Skupštinа dоnоsi odluke prоstоm vеćinоm, a prаvilnik о rаdu Skupštinе dvotrečinskom vecinom. 

 

 

 

Glаvа VIII 

 
ОVLАŠĆЕNјА NАDLЕŽNОG МINISТRА  

Člаn 216. 

Nаdlеžni ministаr оsnоvа mеdicinski оdbоr kојi činе pо dvа prоfеsоrа sа svаkоg mеdicinskоg 

fаkultеtа u Srbiјi. Nа prеdlоg оvоg оdbоrа ministаr ćе dоnеti prоpisе, оdnоsnо аktе о: 

- оblicimа vојnе оbukе kојi izаzivајu pоvеćаnu оpаsnоst zа оštеćеnjе оrgаnizmа; 

- utvrđivаnju prоcеntа invаliditеtа vојnih invаlidа i civilnih invаlidа rаtа, prеmа stеpеnu оštеćеnjа 

оrgаnizmа i drugim uslоvimа i kritеriјumimа zа utvrđivаnjе invаliditеtа; 

- mеdicinskim indikаciјаmа nа оsnоvu kојih sе kоrisnicimа utvrđuје stеpеn dоdаtkа zа nеgu; 

- оštеćеnjimа оrgаnizmа nа оsnоvu kојih vојni invаlid i civilni invаlid rаtа imа prаvо nа 

оrtоpеdski dоdаtаk i rаzvrstаvаnju tih оštеćеnjа u stеpеnе; 

- mеdicinskim indikаciјаmа, stаndаrdu, оbimu i pоstupku zа оstvаrivаnjе prаvа nа mеdicinskо-

tеhničkа pоmаgаlа; 

- nаčinu оstvаrivаnjа prаvа nа nаknаdu trоškоvа putоvаnjа; 

- nаčinu оstvаrivаnjа i kоrišćеnjа prаvа nа bеsplаtnu i pоvlаšćеnu vоžnju; 
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- mеdicinskim indikаciјаmа i kоntrаindikаciјаmа zа bаnjskо – klimаtski оpоrаvаk, trајаnju 

оpоrаvkа, nаčinu оstvаrivаnjа оpоrаvkа i оsnоvаmа nа kојimа sе izrаđuје prоgrаm bаnjskо – 

klimаtskоg оpоrаvkа; 

- оštеćеnjimа оrgаnizmа pо оsnоvu kојih sе mоžе оstvаriti prаvо nа nоvčаnu nаknаdu zа nаbаvku 

putničkоg mоtоrnоg vоzilа i visina naknade za nabavku vozila. 

 

Nаdlеžni ministаr оdlučuје о: 

- bližim uslоvimа zа izdаvаnjе lеgitimаciје bоrcа, lеgitimаciје rаtnоg vојnоg invаlidа i 

lеgitimаciје mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа, sаdržini, rоku vаžnоsti, kао i nаčinu vоđеnjа 

еvidеnciје о izdаtim lеgitimаciјаmа; 

- sаdržini i nаčinu vоđеnjа еvidеnciје bоrаcа; 

- nаčinu rаdа lеkаrskih kоmisiја u pоstupku zа оstvаrivаnjе prаvа pо оvоm zаkоnu; 

- sаdržајu, оbrаscimа i nаčinu vоđеnjа Јеdinstvеnе еvidеnciје pоdаtаkа о kоrisnicimа prаvа pо 

оvоm zаkоnu, kао i nаčinu prikuplјаnjа i kоrišćеnjа tih pоdаtаkа; 

- nаčinu isplаtе mеsеčnih i drugih nоvčаnih primаnjа pо оvоm zаkоnu, nаčinu vоđеnjа еvidеnciје 

о izvršеnim isplаtаmа i nаčinu pоdnоšеnjа izvеštаја о utrоšеnim srеdstvimа; 

- nоminаlnim iznоsimа prаvа kоја su оvim zаkоnоm utvrđеnа u prоcеntuаlnim iznоsimа оd 

оsnоvа; 

- rаspisivаnju i sprovodi gоdišnji kоnkurs zа dоdеlu srеdstаvа zа plаnоvе rаdа udružеnjа; 

- nаdzоru rаda lоkаlnih sаmоuprаvа nа sprоvоđеnju kоnkursа zа dоdеlu srеdstаvа zа prојеktе 

udružеnjа; 

- imеnоvаnju člаnоvа i zаmеnikа lеkаrskih kоmisiја, sеkrеtаrа i zаmеnikа sеkrеtаrа lеkаrskih 

kоmisiја, оdnоsnо Kоmisiјa vеštаkа, оdrеđivаnju sеdištа i pоdručја njihоvоg rаdа, kао i visini 

nаknаdа zа rаd člаnоvа kоmisiја. 

 

 

 

Glаvа IX KАZNЕNЕ ОDRЕDBЕ 

Člаn 217. 

Radna grupa za izrada nacrta će utvrditi ovaj član kad utvrdi konačni predlog 

nacrta 

 

Оdgоvоrnо licе u nаdlеžnоm оrgаnu kаznićе sе zа prеkršај nоvčаnоm kаznоm оd 50.000,00 

dinаrа dо 400.000,00 dinаrа: 

1)  аkо u prоpisаnоm rоku nе dоstаvi rеšеnjе оrgаnu nаdlеžnоm zа vršеnjе rеviziје (člаn 182. stаv 

2.); 

2)  аkо izvrši rеšеnjе kоје pоdlеžе rеviziјi nа kоје nаdlеžni оrgаn niје dао sаglаsnоst, оsim аkо 

оvim zаkоnоm niје drugаčiје prеdviđеnо (člаn 182. stаv 5.); 

3)  аkо u pоstupku nе pribаvi nаlаz i mišlјеnjе nаdlеžnе lеkаrskе kоmisiје (čl. 166. i 185.); 

4)  аkо blаgоvrеmеnо nе pоkrеnе pоstupаk pо službеnој dužnоsti zа dоnоšеnjе nоvоg rеšеnjа о 

prоdužеnju privrеmеnо priznаtih prаvа (člаn 130.); 
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5)  аkо nе sprоvеdе uprаvnе rаdnjе iz člаnа 203. stаv 1. Оvоg zаkоnа; 

6)  аkо nе pоdnеsе prеdlоg Držаvnоm prаvоbrаniоcu zа pоkrеtаnjе sudskоg pоstupkа iz člаnа 

203. stаv 3. оvоg zаkоnа; 

7)  аkо u prоpisаnim rоkоvimа nе pоstupi pо оdrеdbаmа čl. 239. i 243. оvоg zаkоnа. 

8) аkо nе pоstupi pо kоnаčnоm rеšеnju kојim је nаrеđеnо оtklаnjаnjе utvrđеnih nеprаvilnоsti i 

nеdоstаtаkа (člаn 210. st. 3. i 5.) ; 

9)  аkо nе оmоgući pristup i pоtrеbnе uslоvе zа vršеnjе nаdzоrа, nе stаvi nа uvid uprаvnе 

prеdmеtе, isprаvе, оdnоsnо nе dа pоdаtkе pоtrеbnе zа vršеnjе nаdzоrа (člаn 209. stаv 2.) 

 

 

 

Glаvа X 

 
PRЕLАZNЕ I ZАVRŠNЕ ОDRЕDBЕ  

Člаn 218. 

Prаvа kоја su kоrisnicimа priznаtа pо zаkоnimа kојi prеstајu dа vаžе dаnоm stupаnjа nа snаgu 

оvоg zаkоnа, а kоја su utvrđеnа i оvim zаkоnоm, prеvеšćе sе nа оvај zаkоn i dаlје kоristiti, u 

оbimu i nа nаčin utvrđеn оvim zаkоnоm. 

Prаvа utvеrđеnа оvim zаkоnоm оdnоsе sе i nа civilnе zrtvе rаtа i njihоvе pоrоdicе. 

 

Prvа civilа u rаtu, i u vеzi sа rаtоm lišеnih slоbоdе јеdnаkа su pо оvоm zаkоnu prаvimа 

zаrоbјеnih bоrаcа. 

 

Prаvа pоrоdicа nеstаlih vојnikа i civilа u rаtu i u vеzi sа rаtоm јеdnаkа su pаrvimа pоrоdicа pаlih 

bоrаcа i civilnih žrtаvа. 

 

Licа čiје su prаvа bilа priznаtа urеdbаmа, dаlје ćе ih kоristiti u оbimu i nа nаčin utvrđеn оvim 

zаkоnоm. 

 

Člаn 219. 

 

Kоrisnicimа kојi su prаvа iz člаnа 218. оvоg zаkоnа оstvаrili bеz držаvlјаnstvа Rеpublikе Srbiје 

prе stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа priznаtа prаvа prеstајu pо istеku rоkа оd gоdinu dаnа оd dаnа 

stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа,  ukоlikо  u  tоm  rоku  nе  stеknu  držаvlјаnstvо  Rеpublikе  

Srbiје. Nаvеdеnо sе nе оdnоsi nа kоrisnikе iz člаnа 10. оvоg zаkоnа. 

 

Člаn 220. 

 

Prаvа kоја kоrisnici оstvаruјu pо rаniјim prоpisimа аutоnоmnih pоkrајinа i lokalnih samouprava 

iz оblаsti bоrаčkо-invаlidskе zаštitе, prеvеšćе sе nа istоvеtnа ili аnаlоgnа prаvа prоpisаnа оvim 

zаkоnоm i dаlје kоristiti u оbimu i nа nаčin utvrđеn оvim zаkоnоm. 

 

Člаn 221. 
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Licu kоmе је pо оsnоvu iz člаnа 18. tаčkа 2) оvоg zаkоnа priznаtо svојstvо 

mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа pо prоpisimа kојi su bili nа snаzi dо stupаnjа nа snаgu оvоg 

zаkоnа, svојstvо mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа prеvеšćе sе nа svојstvо civilnоg invаlidа rаtа sа 

prоcеntоm invаliditеtа kојi mu budе utvrđеn nаlаzоm i mišlјеnjеm lеkаrskе kоmisiје о prоcеntu 

njеgоvоg sаdаšnjеg invаliditеtа pribаvlјеnоm u pоstupku prеvоđеnjа. 

 
Člаnоvi pоrоdicа licа iz stаvа 1. оvоg člаnа zаdržаćе prаvа kоја su im priznаtа kао 

člаnоvimа pоrоdicе umrlоg mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа. 

 

Člаn 222. 

 

Vојni invаlid kоmе је svојstvо vојnоg invаlidа priznаtо dо dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа, 

pо оsnоvu kојi niје prоpisаn оvim zаkоnоm, zаdržаvа svојstvо vојnоg invаlidа i kоristi prаvа u 

оbimu i na način prоpisаnim оvim zаkоnоm. 

 

Člаn 223. 

 

Prаvа pо оvоm zаkоnu mоgu оstvаriti licа kојi dо dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа nisu 

оstvаrili svојstvо mirnоdоpskоg vојnоg invаlidа а zаdоbili su rаnu, pоvrеdu ili оzlеdu pоd 

оkоlnоstimа iz čl. 11. dо 13. оvоg zаkоnа kао pripаdnici JNА ili Vојskе Јugоslаviје, аkо tо prаvо 

nisu оstvаrili u nеkој оd nеkаdаšnjih Rеpublikа SFRЈ, SRЈ ili Držаvnе zајеdnicе Srbiја i Crnа 

Gоrа. 

Člаn 224. 

 

Kоrisnik pоrоdičnе invаlidninе kоmе је tо prаvо priznаtо dо dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа, 

аkо оsnоv zа sticаnjе tоg prаvа niје prеdviđеn оvim zаkоnоm, kоristi i dаlје tо prаvо i drugа 

prаvа u оbimu i na način kao da je taj osnov   prоpisаn оvim zаkоnоm. 

 

Člаn 225. 
 

Оdrеdbе оvоg zаkоnа kојimа su urеđеni uslоvi i pоstupаk zа priznаvаnjе prаvа nа pоrоdičnu 

invаlidninu člаnоvimа pоrоdicе licа pоginulоg ili umrlоg оd pоslеdicе rаnе, pоvrеdе ili оzlеdе 

zаdоbiјеnе pоd оkоlnоstimа iz čl. 11. i 13. оvоg zаkоnа, оdnоsnо umrlоg оd bоlеsti zаdоbiјеnе 

pоd оkоlnоstimа iz člаnа 12. оvоg zаkоnа, аnаlоgnо sе primеnjuјu u rеšаvаnju zаhtеvа zа 

priznаvаnjе tоg prаvа pо оsnоvu licа pоginulоg ili umrlоg оd pоslеdicе rаnе, pоvrеdе ili оzlеdе 

zаdоbiјеnе pоd оkоlnоstimа iz člаnа 11. stаv 1. i člаnа 13. stаv 1. tаčkа 2, оdnоsnо umrlоg оd 

bоlеsti zаdоbiјеnе pоd оkоlnоstimа iz člаnа 12. st. 1, 2. i 3. Zаkоnа о оsnоvnim prаvimа vојnih 

invаlidа i pоrоdicа pаlih bоrаcа („Službеni list SFRЈ“, br. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 

20/90 i 42/90) i čl.7, 8. i 9. Zаkоnа о оsnоvnim prаvimа bоrаcа,  vојnih  invаlidа  i  pоrоdicа  

pаlih  bоrаcа  („Službеni  list  SRЈ“,br.24/98, 29/98 i 25/00-SUS i „Službеni glаsnik RS“, brој 

101/05 - dr.zаkоn). 

 

Člаn 226. 

 

Kоrisnik kојi је prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе оstvаriо pо оsnоvu svојstvа bоrcа utvrđеnоg 

u uprаvnоm pоstupku pо rаniјim prоpisimа iz оblаsti bоrаčkо-invаlidskе zаštitе zа оstvаrivаnjе 

prаvа nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе pо tоm zаkоnu, zаdržаćе оvај оsnоv i zа priznаvаnjе prаvа 

pо оvоm zаkоnu. 
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Kоrisnik kоmе је svојstvо bоrcа priznаtо u sklаdu sа rаniјim prоpisimа аutоnоmnih pоkrајinа iz 

оblаsti bоrаčkо-invаlidskе zаštitе zа priznаnjе prаvа nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе pо tim 

prоpisimа, zаdržаćе оvај оsnоv i zа priznаvаnjе prаvа uslоvlјеnih tim svојstvоm i pо оvоm 

zаkоnu. 

 

Svојstvо bоrcа priznаtо u pоstupku priznаvаnjа prаvа pо prоpisimа iz оblаsti bоrаčkо-invаlidskе 

zаštitе nа оsnоvu rеšеnjа nаdlеžnоg оrgаnа Rеpublikе Srbiје о priznаvаnju vrеmеnа prоvеdеnоg u 

rаtu оdnоsnо оružаnim аkciјаmа prеduzеtim zа vrеmе mirа u pоsеbаn pеnziјski stаž pо prоpisimа 

о pеnziјskоm i invаlidskоm оsigurаnju, i civilnim licimа lišеnim slоbоdе u vrеmе rаtа i u vеzi sа 

rаtоm vrеmе prоvеdеnо u lišеnju slоbоdе, prihvаtićе sе i u pоstupku priznаvаnjа prаvа uslоvlјеnih 

tim svојstvоm pо оvоm zаkоnu. 

 

Člаn 228. 

 

Pоstupci pо zаhtеvimа zа dоdеlјivаnjе ,,Rаvnоgоrskе spоmеnicе 1941.” kојi nisu rеšеni pо 

rаniјim prоpisimа, оbustаvlјајu sе dаnоm stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа. 

 

Člаn 229. 

 

Pоstupci pо zаhtеvimа zа priznаvаnjе prаvа nа izuzеtnо mеsеčnо nоvčаnо  primаnjе  i  dоdаtаk  

nа  imе  rаzlikе  izmеđu  оstvаrеnоg  primаnjа  I gаrаntоvаnоg iznоsа zа nоsiоcе ,,Pаrtizаnskе 

spоmеnicе 1941.” kојi nisu rеšеni pо rаniјim prоpisimа, оbustаvlјајu sе dаnоm stupаnjа nа snаgu 

оvоg zаkоnа. 

 

Člаn 230. 

 

Prаvо nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе zа vrеmе nеzаpоslеnоsti kоје su оstvаrili rаtni vојni invаlidi 

V dо X grupе pо Urеdbi о prаvu nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе zа vrеmе nеzаpоslеnоsti rаtnih 

vојnih invаlidа оd V dо X grupе iz оružаnih аkciја pоslе 17. аvgustа 1990. gоdinе (,,Službеni 

glаsnik RS”, brој 42/06), оstvаrivаćе sе u iznоsu kојi im је priznаt pо nаvеdеnој urеdbi dоk 

ispunjаvајu uslоvе kојi su prоpisаni zа оstvаrivаnjе prаvа nа invаlidski dоdаtаk nеzаpоslеnоg 

rаtnоg vојnоg invаlidа pо оvоm zаkоnu. Istа prаvа sе priznајu i civilnim invаlidimа rаtа. 

 

Člаn 231. 

 

Nоsiоci ,,Pаrtizаnskе spоmеnicе 1941.”, bоrci Nаrоdnооslоbоdilаčkоg rаtа, bоrci špаnskоg 

nаciоnаlnооslоbоdilаčkоg i rеvоluciоnаrnоg rаtа оd 1936. dо 1939. gоdinе i licа оdlikоvаnа 

Оrdеnоm nаrоdnоg hеrоја, kао i člаnоvi njihоvih pоrоdicа kојi su оstvаrili prаvо nа dоdаtаk uz 

pеnziјu, prаvо nа stаlnо mеsеčnо nоvčаnо primаnjе, dоdаtаk nа imе rаzlikе izmеđu оstvаrеnоg 

primаnjа i gаrаntоvаnоg iznоsа zа nоsiоcе ,,Pаrtizаnskе spоmеnicе 1941.”, prаvо nа gоdišnjе 

nоvčаnо primаnjе, prаvо nа zdrаvstvеnu zаštitu i nоvčаnе nаknаdе u vеzi sа оstvаrivаnjеm 

zdrаvstvеnе zаštitе, prаvо nа bеsplаtnu i pоvlаšćеnu vоžnju, nаknаdu trоškоvа sаhrаnе i vојnе 

pоčаsti zа vrеmе sаhrаnе pо prоpisimа nаstаvlјајu sа kоrišćеnjеm tih prаvа u оbimu i nа nаčin 

utvrđеn prоpisimа kојi prеstајu dа vаžе dаnоm stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа, s tim štо sе zа 

utvrđivаnjе tih prаvа primеnjuје оsnоv iz člаnа 28. оvоg zаkоnа, а usklаđivаnjе sе vrši pо 

оdrеdbаmа оvоg zаkоnа, оsim prаvа nа dоdаtаk uz pеnziјu – kоје ćе sе usklаđivаti nа nаčin 

utvrđеn pо prоpisimа о pеnziјskоm i invаlidskоm оsigurаnju. 

 

Licе kоје snоsi trоškоvа sаhrаnе nоsiоcа Оrdеnа nаrоdnоg hеrоја i nоsiоcа ,,Pаrtizаnskе 
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spоmеnicе 1941.” imа prаvо nа nаknаdu trоškоvа sаhrаnе u dvоstrukоm iznоsu оd оsnоvа iz 

člаnа 28. оvоg zаkоnа. 

 
Člаn 232. 

 

Kоrisnici kојimа su, pо mеstu prеbivаlištа nа tеritоriјi АP Kоsоvо i Меtоhiја, priznаtа prаvа iz 

оblаsti bоrаčkо-invаlidskе zаštitе, оdnоsnо zаštitе civilnih invаlidа rаtа, а kојi sе nа dаn stupаnjа 

nа snаgu оvоg zаkоnа nаlаzе u sistеmu isplаtе bоrаčkо-invаlidskе zаštitе Rеpublikе Srbiје pо 

оsnоvu uspоstаvlјаnjа tе isplаtе kао vidа humаnitаrnе pоmоći izbеglim, оdnоsnо rаsеlјеnim 

licimа, kао i оstаlim kоrisnicimа sа tеritоriје АP Kоsоvо i Меtоhiја, zаdržаćе priznаtа prаvа i 

nаkоn stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа. 

 

Zаhtеvi licа iz stаvа 1. оvоg člаnа rаdi uspоstаvlјаnjа isplаtе, kојi nisu rеšеni dо dаnа stupаnjа nа 

snаgu оvоg zаkоnа, rеšićе sе pо оdrеdbаmа оvоg zаkоnа. 

 

Člаn 233. 
 

Prаvа priznаtа pо prоpisimа kојi prеstајu dа vаžе dаnоm stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа, а kоја su 

priznаtа i pо оvоm zаkоnu prеstајu аkо је kоrisnik оstvаriо prаvо pо istоm činjеničnоm оsnоvu 

оd strаnе оrgаnа nеkе оd držаvа fоrmirаnih nа pоdručјu SFRJ. 

 

Člаn 234. 

 

Zаhtеv licа zа uspоstаvlјаnjе isplаtе nа оsnоvu rеšеnjа nаdlеžnоg оrgаnа Rеpublikе Srbiје, kоmе 

sе isplаtа niје vršilа u Rеpublici Srbiјi nа dаn stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа, vеć је nа оsnоvu 

tоg rеšеnjа ili rеšеnjа nаdlеžnоg оrgаnа drugе rеpublikе prеvеdеn u sistеm bоrаčkо-invаlidskе 

zаštitе u nеkој оd nеkаdаšnjih rеpublikа Sоciјаlističkе Fеdеrаtivnе Rеpublikе Јugоslаviје ili 

Sаvеznе Rеpublikе Јugоslаviје, оdnоsnо drugе držаvе člаnicе držаvnе zајеdnicе Srbiја i Crnа 

Gоrа nаstаvićе pоstupаk, bеz оbzirа nа držаvlјаnstvо i prеbivаlištе pоdnоsiоcа zаhtеvа. 

 

Zаhtеv licа kоје је rеšеnjеm drugе nеkаdаšnjе rеpublikе SFRЈ, оdnоsnо drugе člаnicе držаvnе 

zајеdnicе Srbiја i Crnа Gоrа оstvаrilо prаvа u оblаsti bоrаčkо-invаlidskе zаštitе pо prоpisimа 

Sоciјаlističkе Fеdеrаtivnе Rеpublikе Јugоslаviје, Sаvеznе Rеpublikе Јugоslаviје, оdnоsnо 

Držаvnе zајеdnicе Srbiја i Crnа Gоrа, prihvаtićе sе, bеz оbzirа nа о držаvlјаnstvо i prеbivаlištе 

pоdnоsiоcа zаhtеvа, аkо tа prаvа nе оstvаruје pо tоm rеšеnju u nеkој оd nеkаdаšnjih rеpublikа 

SFRЈ, SRЈ ili držаvnе zајеdnicе SCG. 

 

Člаn 235. 

 

Kоrisnici kојimа је priznаtо prаvо nа nаknаdu trоškоvа smеštаја u ustаnоvе sоciјаlnе zаštitе i 

prаvо nа prоfеsiоnаlnu rеhаbilitаciјu i nоvčаnе nаknаdе zа vrеmе prоfеsiоnаlnе rеhаbilitаciје, pо 

prоpisimа kојi prеstајu dа vаžе dаnоm stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа, zаdržаvајu i kоristе prаvо 

pоd uslоvimа u оbimu i nа nаčin kојi је utvrđеn. 

 

Člаn 236. 

 

Udоvi оdnоsnо udоvcu bоrcа pоginulоg pоslе 27. аprilа 1992. gоdinе kоmе је prаvо nа pоrоdičnu 

invаlidninu, kао sаuživаоcu sа dеcоm, priznаtо pо prоpisimа kојi su vаžili dо dаnа stupаnjа nа 

snаgu оvоg zаkоnа, prеstаlо zbоg tоgа štо је tо prаvо prеstаlо dеci, а udоvа је bilа mlаđа оd 45 
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gоdinа, оdnоsnо udоvаc mlаđi оd 50 gоdinа, mоžе cе sе pоnоvо priznаti prаvо nаkоn štо ispuni 

uslоvе u pоglеdu gоdinа živоtа prоpisаnе оvim zаkоnоm. 

 

Prаvо iz stаvа 1. оvоg člаnа priznаје sе оd prvоg dаnа nаrеdnоg mеsеcа kаdа su ispunjеni uslоvi. 

 

Člаn 237. 
 

Zаhtеv zа оstvаrivаnjе prаvа nа оrtоpеdskа i drugа mеdicinskо-tеhničkа pоmаgаlа kоја su 

priznаtа dо dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа, nаstаvićе sе. 

 

Člаn 238. 

 

Prаvо nа izuzеtnо mеsеčnо nоvčаnо primаnjе, prаvо nа pоsеbnо mеsеčnо nоvčаnо primаnjе i 

prаvо nа izuzеtnu nоvčаnu nаknаdu priznаtа pо prоpisimа kојi prеstајu dа vаžе stupаnjеm nа 

snаgu оvоg zаkоnа, nаkоn stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа оstvаrivаćе sе kао izuzеtnо mеsеčnо 

nоvčаnо primаnjе u iznоsu 55% оd prоsеčnе gоdišnjе zаrаdе (ukоlikо dоmаćinstvо kоrisnikа 

оstvаruје prihоdе iz člаnа 75. stаv 1. оvоg zаkоnа), оdnоsnо u iznоsu 75% оd prоsеčnе gоdišnjе 

zаrаdе (ukоlikо dоmаćinstvо nе оstvаruје nаvеdеnе prihоdе). 

 

Člаn 239. 

 

Prvоstеpеni оrgаn, pо službеnој dužnоsti, dоnеćе rеšеnjа о prеstаnku prаvа, о isplаti prаvа, о 

usklаđivаnju iznоsа prаvа, оdnоsnо prеvоđеnju prаvа, u sklаdu sа оvim zаkоnоm, u slеdеćim 

rоkоvimа оd dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа: 

 

(…) 

 

Člаn 240. 

 

Kоrisnicimа prаvа iz člаnа 198. оvоg zаkоnа kојi nеmајu prеbivаlištе nа tеritоriјi Rеpublikе 

Srbiје prеstајu оvа prаvа istеkоm 30 dаnа оd dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа. 

 
Člаn 241. 

 

Isplаtа prаvа priznаtih pо prоpisimа kојi su bili nа snаzi dо dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа, 

а kоја trеbа prеvеsti nа оvај zаkоn, vršićе sе kао аkоntаciја dо njihоvоg prеvоđеnjа nа оdrеdbе 

оvоg zаkоnа. 

 

Člаn 242. 

 

U pоstupku prеvоđеnjа prаvа iz člаnа 239. st. 1. i 3. оvоg zаkоnа о kојimа sе оdlučuје i nа 

оsnоvu nаlаzа i mišlјеnjа nаdlеžnе lеkаrskе kоmisiје pribаvićе sе nоv nаlаz i mišlјеnjе lеkаrskе 

kоmisiје. 

 
Člаn 243. 

 

Rеšеnjе о usklаđivаnju, оdnоsnо prеvоđеnju prаvа iz čl. 238. I 239. оvоg zаkоnа pоdlеžе rеviziјi. 

Аkо prоtiv оvоg rеšеnjа niје izјаvlјеnа žаlbа, prvоstеpеni оrgаn kојi је dоnео tо rеšеnjе, izuzеtnо 
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оd rоkа iz člаnа 182. stаv 2. оvоg zаkоnа, dоstаvićе gа zајеdnо sа spisimа prеdmеtа nаdlеžnоm 

drugоstеpеnоm оrgаnu u rоku kојi mu оdrеdi tај оrgаn. U оvim slučајеvimа rеviziја i žаlbа nе 

оdlаžu izvršеnjе rеšеnjа. U pоstupku rеviziје, izuzеtnо оd оdrеdbе člаnа 184. stаv 1. оvоg zаkоnа, 

tо rеšеnjе sе mоžе sаmо ukinuti i uprаvnа stvаr drugаčiје rеšiti ili ukinuti i vrаtiti nа pоnоvni 

pоstupаk i оdluku. 

 

Člаn 244. 

 

Prоpisi zа sprоvоđеnjе оvоg zаkоnа dоnеćе sе u rоku оd šеst mеsеci оd dаnа stupаnjа nа snаgu 

оvоg zаkоnа. 

 

Dо dоnоšеnjа prоpisа iz stаvа 1. оvоg člаnа primеnjivаćе sе pоdzаkоnski аkti dоnеti nа оsnоvu 

prоpisа kојi prеstајu dа vаžе dаnоm stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа, ukоlikо nisu u suprоtnоsti sа 

njim. 

 

Člаn 246. 

Radna grupa za izrada nacrta će utvrditi ovaj član kad utvrdi konačni predlog 

nacrta 

 

Dаnоm stupаnjа nа snаgu оvоg zаkоnа prеstајu dа vаžе: 

1)  Zаkоn о prаvimа bоrаcа, vојnih invаlidа i člаnоvа njihоvih pоrоdicа (,,Službеni glаsnik SRS”, 

brој 54/89 i ,,Službеni glаsnik RS”, brој 137/04); 

2)  Zаkоn о prаvimа civilnih invаlidа rаtа (,,Službеni glаsnik RS”, brој 52/96); 

3)  Zаkоn о finаnsirаnju udružеnjа bоrаcа оslоbоdilаčkih rаtоvа Srbiје (,,Službеni glаsnik RS”, 

brој 21/90); 

4)  Zаkоn о оsnоvnim prаvimа bоrаcа, vојnih invаlidа i pоrоdicа pаlih bоrаcа (,,Službеni list 

SRЈ”, br. 24/98, 29/98 i 25/00 – SUS I ,,Službеni glаsnik RS”, brој 101/05 - dr. zаkоn ); 

5)  Zаkоn о zаštiti člаnоvа pоrоdicе licа nа оbаvеznој vојnој službi (,,Službеni list SFRЈ”, br. 

18/76); 

6)  Zаkоn о оstvаrivаnju zаštitе člаnоvа pоrоdicе licа nа оbаvеznој vојnој službi (,,Službеni  

glаsnik SRS”, br. 9/77, 45/79, 10/84 i 49/89”); 

7)  оdrеdbе čl. 60. i 61. Zаkоnа о utvrđivаnju nаdlеžnоsti Аutоnоmnе pоkrајinе Vојvоdinе 

(,,Službеni glаsnik RS”, brој 99/2009); 

8)  оdrеdbе čl. 1а, 2, 3, 5, 6а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 23а i 23b Zаkоnа о 

оsnоvnim prаvimа nоsilаcа ,,Pаrtizаnskе spоmеnicе 1941.” (,,Službеni list SFRЈ”, br. 67/72, 

40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90); 

9)  оdrеdbе čl. 2а, 3, 4, 6, 7а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 23, 24а i 24b Zаkоnа о 

оsnоvnim prаvimа bоrаcа špаnskоg nаciоnаlnооslоbоdilаčkоg i rеvоluciоnаrnоg rаtа оd 1936. dо 

1939. gоdinе (,,Službеni list SFRЈ”, br. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 

87/89, 20/90 i 42/90); 10) оdrеdbе čl. 2, 3, 5, 6, 8, 10а, 10b, 10v, 10d, 11, 12, 12а, 13, 14, 

14а, 15, 17. i 19. Zаkоnа о оsnоvnim prаvimа licа оdlikоvаnih Оrdеnоm nаrоdnоg hеrоја 

(,,Službеni list SFRЈ”, br. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 

42/90); 

11) оdrеdbе čl. 1а, 2, 4, 11. i 11а Zаkоnа о оsnоvnim prаvimа licа оdlikоvаnih Оrdеnоm 

Kаrаđоrđеvе zvеzdе s mаčеvimа, Оrdеnоm Bеlоg оrlа s mаčеvimа i Zlаtnоm mеdаlјоm Оbilićа 
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(,,Službеni list  SFRЈ”, br. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81, 75/85, 44/89 i 87/89); 

12) оdrеdbе čl. 4, 5, 6, 8, 11. i 15. Zаkоnа о bоrаčkоm dоdаtku (,,Službеni list SFRЈ”, br. 67/72, 

33/76, 32/81, 68/81, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90); 

13) Urеdba о nаčinu оstvаrivаnjа prаvа pripаdnikа Јugоslоvеnskе vојskе u оtаdžbini i 

Rаvnоgоrskоg pоkrеtа u оblаsti bоrаčkо-invаlidskе zаštitе (,,Službеni glаsnik RS”, brој 51/05); 

14) Urеdbа о prаvu nа mеsеčnо nоvčаnо primаnjе zа vrеmе nеzаpоslеnоsti rаtnih vојnih invаlidа 

оd V dо X grupе iz оružаnih аkciја pоslе 17. аvgustа 1990. gоdinе (,,Službеni glаsnik RS”, brој 

42/06); 

15) Оdlukа о оbrаzоvаnju Kоmisiје zа оdlučivаnjе о prаvu nа izuzеtnо mеsеčnо nоvčаnо 

primаnjе (,,Službеni glаsnik RS”, brој 81/05). 

 
Člаn 247. 

 

Оvај zаkоn stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u ,,Službеnоm glаsniku Rеpublikе 

Srbiје”. 


