ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА,
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
Члан 1.
У Закону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових
породица (,,Службени гласник СРС”, број 54/89 и ,,Службени гласник РС”, бр.
137/04 и 69/12 -УС) у члану 8. алинеја 2. и 3. мењају се и гласе:
„ - корисници старији од 65 година живота (мушкарци), односно 60 година
(жене);
- корисници код којих постоји потпун губитак радне способности у смислу
прописа о пензијском и инвалидском осигурању;”.
Члан 2.
У члану 9. став 1. речи: „и важи до 31. марта наредне године” бришу се.
Члан 3.
У члану 32. став 1. речи: „висини која је предвиђена општим актом фонда
здравства на чијем подручју је умрли корисник имао пребивалиште” замењују
се речима: „износу накнаде погребних трошкова која је прописана за случај
смрти корисника пензије по прописима о пензијском и инвалидском осигурању.”.
Члан 4.
У члану 43. став 2. мења се и гласи:
„Општински орган управе у обавези је да у току априла сваке године
спроведе поступак утврђивања чињеница да ли је у имовинским и породичним
приликама корисника права на месечно новчано примање и породичног додатка
дошло до промене од утицаја на смањење права сходно члану 37. овог закона и
уколико јесте одлучује по насталој промени.”.
Члан 5.
Члан 53. мења се и гласи:
„Месечно новчано примање, породични додатак, додатак за негу,
додатак на децу, новчана накнада за време професионалне рехабилитације и
изузетно месечно новчано примање одређују се у месечним износима и
исплаћују уназад.
Висина права на месечно новчано примање, породични додатак и
додатак за негу усклађује се једном годишње према кретању просечне годишње
зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у претходној години на
основу објављених података републичког органа надлежног за послове
статистике.
Усклађени износи права из става 2. овог члана припадају од 1. јануара
године за коју је извршено усклађивање и исплаћују се након обрачуна
припадајућих износа у складу са објављеним подацима републичког органа
надлежног за послове статистике.
Од 1. јануара текуће године до објављивања података из става 2. овог
члана врши се исплата месечног износа права који је исплаћиван у претходној
години, а разлика по извршеном усклађивању обрачунава се једнократно.
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Члан 6.
Члан 54. брише се.
Члан 7.
Општински орган управе донеће по службеној дужности решења којима
ће, сагласно овом закону, решења о праву на месечно новчано примање,
породични додатак, додатак за негу и новчане накнаде за време
професионалне рехабилитације донета до дана ступања на снагу овог закона
изменити у делу којим су наведени основ за утврђивање износа права и начин
усклађивања износа права, са важношћу од 1. jануара 2019. године. У решења
којима су права на месечно новчано примање и породични додатак призната до
31. марта 2019. године, поред измене основа за утврђивање права и начина
усклађивања права, утврдиће се да права кориснику припадају до настанка
промена у породичним и имовинским приликама корисниковог домаћинства које
утичу на смањење износа права или губитак права.
Решења из става 1. овог члана општински орган управе донеће у року од
три месеца од дана ступања на снагу овог закона. Ова решења не подлежу
ревизији.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВИМА
БОРАЦА,
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тaчка 10.
Уставa Републике Србије, којом је утврђено да Република Србија уређује и
обезбеђује систем у области борачко-инвалидске заштите, као и одредбом
члана 69. став 4. којом је прописано да се инвалидима, ратним ветеранима и
жртвама рата пружа посебна заштита, у складу са Законом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ
КОЈИ СЕ ЖЕЛЕ ЊИМЕ ПОСТИЋИ
Законом о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових
породица (,,Службени гласник СРС”, број 54/89 и ,,Службени гласник РС”, бр.
137/04 и 69/2012-УС) (у даљем тексту: Закон), као основна права, прописана су
право на месечно новчано примање, право на додатак за негу и право на
породични додатак. Правом на месечно новчано примање обезбеђује се
заштита материјално необезбеђених бораца, војних инвалида и корисника
породичне инвалиднине. Правом на додатак за негу обезбеђује се додатна
материјална заштита корисника месечног новчаног примања који су неспособни
за обављање свих основних животних потреба и којима је неопходна нега и
помоћ другог лица. Правом на породични додатак обезбезују се материјално
необезбеђени корисници породичне инвалиднине по основу војног инвалида
коме је припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица. С обзиром да
право на месечно новчано примање и породични додатак остварују наведена
лица уколико су материјално необезбеђена и за време док су материјално
необезбеђена, то стицање ових права не представља трајни вид заштите јер је
у зависности од прихода корисника и чланова његовог домаћинства. Промене
прихода домаћинства могу довести до повећања, смањења или губитка даљег
коришћења овог права.
Одредбама чл. 7. до 14. Закона прописани су услови за остваривање
права на месечно новчано примање и износи тог права. Основна решења су да
се правa утврђују према просечним месечним приходима корисника и чланова
његовог домаћинстава из претходне године, односно из првог наредног месеца
по стицању прихода уколико приход није оствариван у претходној години.
Имовински цензуси и основице за утврђивање права утврђени су у
одговарајућем процентуалном износу од просечне месечне зараде без пореза и
доприноса у Републици из претходне године. Одредбом члана 16. Закона
прописани су услови за остваривање права на додатак за негу и износи тог
права, који се утврђују у одговарајућем процентуалном износу од просечне
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици из претходне године.
Одредбама чл. 18. до 21. Закона прописано је да се право на породични
додатак утврђује у износу који представља разлику између 85% од додатка за
негу и помоћ од стране другог лица у који је војни инвалид био разврстан и
прихода по члану домаћинства обрачунатим сходно одредбама чл. 7. до 14.
Закона.
Одредбом члана 9. став 1. Закона прописано је да се оцена имовинских
услова за признавање права на месечно новчано примање врши према
редовним приходима корисника и чланова његовог домаћинства из претходне
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године, у односу на годину у којој корисник остварује право (односно према
првом месецу по стицању прихода) и важи до 31. марта наредне године.
Одредбом члана 43. став 2, чл. 48, 49. и 50. став 5. Закона прописано је да се
усклађивање права на месечно новчано примање и породични додатак врши
по службеној дужности, према приходима корисника и чланова његовог
домаћинства из претходне године, са правним дејством од 1. априла текуће
године. Одредбом чл. 53. став 1. Закона прописано је да се право на месечно
новчано примање усклађује сваког месеца са порастом просечне месечне
зараде у Републици у текућој години у односу на просечну месечну зараду из
претходне године. Ставом 2. овог члана прописано је да се право на
породични додатак усклађује сваког месеца према проценту повећања додатка
за негу и помоћ од стране другог лица. Чланом 53. ст. 4, 5. и 6. Закона
прописано је да се почетком наредне године врши коначно усклађивање права
на месечно новчано примање и додатак за негу. Чланом 46. Закона прописано
је да решења општинског органа доната у првом степену којим се признају
право на месечно новчано примање и породични додатак подлежу ревизији, а
ревизија (која се врши у року од три месеца од пријема решења код
другостепеног органа) одлаже извршење решења.
Сходно цитираним одредбама, права на месечно новчано примање и
породични додатак се први пут признају по захтеву странке, од првог дана
наредног месеца по подношењу захтева, а након тога сваке године се, по
службеној дужности, доноси решење којим се врши њихово усклађивање у
обрачунским периодима од 1. априла текуће године до 31. марта наредне
године. Имајући у виду да су за спровођење овог поступка неопходни
статистички подаци о просечниј заради у Републици из претходне године и
подаци о кретању зарада у току године, као и да се од 1. јануара 2018. године
статистички подаци о зарадама у претходној години и кретању зарада у току
године објављују 55 дана након истека године односно месеца за који се даје
статистички податак, то се подаци ради обрачуна имовинских цензуса,
основице за утврђивање припадајућег износа права и усклађен месечни износ
права почев од априла текуће године, не могу благовремено утврдити. С
обзиром да пре доношења решења о усклађивању права треба спровести
доказни поступак, прибавити наведене статистичке податке, по доношењу
првостепеног решења сачекати истек рока за жалбу, спровести поступак
ревизије, то решење о усклађивању права може постати извршно у другој
половини године, а код општина које имају проблеме у извршавању ових
послова и касније. Како се корисници не би оставили без материјалног
обезбеђења од 1. априла до извршности решења о усклађивању права за
текућу годину, то би за тај период њима требало вршити аконтативне исплате
износа права признатих решењем о усклађивању права за претходни
обрачунски период, а у поступку месечних исплата права исплате би се вршиле
са знатним кашњењем. Осим наведеног, у пракси се показало нецелисходним
усклађивање права на месечно новчано примање и породични додатак сваке
године, с обзиром на обавезу корисника прописану чланом 37. Закона да
надлежном првостепеном органу пријаве сваку промену од утицаја на право,
као и на обавезу надлежног органа да по службеној дужности прати наведене
промене и покрене поступак одлучивања по насталим променама. Осим тога, и
месечно усклађивање признатих износа права у складу са кретањем просечне
месечне зараде без пореза и доприноса није могуће ажурно вршити због
пролонгираног објављивања статистичких података, компликованог обрачуна
припадајућег износа права које би радиле општинске управе, а што ће довести
до кашњења и нередовности у исплати права. Предложеним изменама и
допунама разрешавају се наведени проблеми. С обзиром да се из наведених
разлога неће вршити годишње усклађивање права на месечно новчано
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примање, то су брисане одредбе о коначном годишњем усклађивању износа
(члан 53. ст. 4, 5. и 6. Закона).
III. OБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПРЕДЛОЖЕНИХ ОДРЕДАБА
Чланом 1. извршено је делимично усаглашавање услова за утврђивање
неспособности за привређивање по овом закону ради остваривања прописаних
права са условима прописаним Законом о пензијском и инвалидском
осигурању. У погледу година живота то је учињено изменом старосне границе
са којом се корисник сматра неспособним за привређивање померањем ове
границе са 60 на 65 година живота (за мушкарце), односно са 50 на 60 година
живота (за жене). Извршено је терминолошко усклађивање појма инвалидности
по овом закону тиме што је појам „I категорија инвалидности у смислу прописа
о пензијском и инвалидском осигурању“ (који појам Закон о пензијском и
инвалидском осигурању више не користи) замењен појмом „потпун губитак
радне способности у смислу прописа о пензијском и инвалидском осигурању“.
Чланом 2. искључује се ограничено дејство решења којим се одлучује о
праву на месечно новчано примање и породични додатак и даје основ за
остваривање права признатог тим решењем и после 31. марта наредне године
у односу на годину доношења тог решења.
Чланом 3. измењен је начин утврђивања износа накнаде погребних
трошкова за умрлог корисника месечног новчаног примања. Наиме, с обзиром
да је чланом 32. важећег закона прописано да се износ погребних трошкова
утврђује сходно општем акту фонда здравства на чијем подручју је умрли
корисник имао пребивалиште, као и да је дошло измене прописа из области
здравственог осигурања које се односе на накнаду погребних трошкова, овом
одредбом је прописано да се накнада утврђује у износу накнаде погребних
трошкова која је прописана за случај смрти корисника пензије по прописима о
пензијском и инвалидском осигурању, који износ је повољнији за кориснике за
око 8% у односу на износ који је прописан по одредби која се мења.
Чланом 4. измењен је став 2. члана 43. важећег закона тако што је
искључено спровођење поступка обавезног годишњег усклађивања права на
месечно новчано примање и породични додатак, у ком поступку се доносе
првостепена решења која подлежу ревизији, а прописана обавеза органа
општинске управе да у току априла сваке године спроведе поступак утврђивања
чињеница да ли је у породичним и имовинским приликама корисника дошло до
промена које утичу на смањење права сагласно члану 37. Закона и уколико
јесте, да одлуче по тој промени.
Чланом 5. измењен је члан 53. Закона. Овом изменом искључено је
месечно усклађивање износа права на месечно новчано примање, породични
додатак, додатак за негу и новчане накнаде за време професионалне
рехабилитације у складу са месечним кретањем зарада у текућој години у
односу на просечну зараду у претходној години, односно у односу на претходни
месец и искључено коначно усклађивање износа права на месечно новчано
примање и додатак за негу. Ова усклађивања замењена су редовним
годишњим усклађивањем месечног износа права исплаћиваног у претходној
години са процентом кретања (раст и пад) зарада у тој години. Овако усклађен
износ права кориснику припада од 1. јануара текуће године.
Чланом 6. искључена је могућност да се примања по овом закону
исплаћују унапред и тиме ова одредба усаглашена са другим прописима којима
се уређују примања која се исплаћују из буџета, а којима је прописано да се
примања исплаћују по истеку месеца, тј. уназад.

6
Чланом 7. прописана је прелазна одредба којом је продужено важење
решења донетих у поступцима годишњег усклађивања права на месечно
новчано примање и породични додатак за период од 1. априла 2018. до 31.
марта 2019. године и решења којима је одлучено по захтевима странака
поднетим после 1. априла 2018. године, односно по променама насталим после
овог датума. Ради се о решењима којима су права призната до 31. марта 2019.
године, након чега би требало спровести поступак њиховог усклађивања за
наредни период од 1. априла 2019. године, а који поступак се овим изменама и
допунама не прописује . Прописана је обавеза општинских органа управе да по
службеној дужности измене наведена решења у погледу датума њиховог
важења тако што ће одлучити да ће призната права корисницима припадати до
доношења нових решења по променама од утицаја на смањење износа права
или по захтевима корисника за одлучивање по променама које су од утицаја на
повећање износа права. Ставом 2. овог члана прописано је да ће надлежни
првостепени орган управе решења из става 1. овог члана донети у року од три
месеца по ступању на снагу овог закона и да та решња не подлежу ревизији
сходно члану 46. Закона. Ревизија ових решења није прописана стога што се
ради о измени решења чија ревизија је извршена и на иста дата сагласност од
стране другостепеног органа, а која решења се мењају само у делу којим су
признати датум до када се право признаје и начин услађивања тог права.
IV. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
За извршење овог закона нису потребна додатна финансијска средства.
Потребна средства су обезбеђена у Закону о буџету РС за 2018. годину
(Службени гласник РС број 113/17) у оквиру раздела 30 – Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, функција 010 – Болест и
инвалидност, у оквиру Програма 0904 Борачко-инвалидска заштита, програмска
активност 0001 – Права корисника борачко-инвалидске заштите, економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, а за 2019. и 2020.
годину ће бити у оквиру лимита које одреди Министарство финансија.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Како корисници права по овом закону, због пролонгирања објављивања
статистичких података и обуставе аконтативне исплате не би остали без
неопходне материјалне заштите, предлаже се доношење овог закона по хитном
поступку.
VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА,
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА КОЈЕ
СE МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ
Члан 8.
Неспособним за привређивање у смислу одредаба овог закона сматрају
се:
- војни инвалиди I до VI групе;
- корисници старији од 60 година (мушкарци), односно 50 година (жене);
- корисници код којих постоји I категорија инвалидности у смислу
прописа о пензијском и инвалидском осигурању;
- КОРИСНИЦИ СТАРИЈИ ОД 65 ГОДИНА ЖИВОТА (МУШКАРЦИ),
ОДНОСНО 60 ГОДИНА (ЖЕНЕ);
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- КОРИСНИЦИ КОД КОЈИХ ПОСТОЈИ ПОТПУН ГУБИТАК РАДНЕ
СПОСОБНОСТИ У СМИСЛУ ПРОПИСА О ПЕНЗИЈСКОМ И
ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ;
- деца корисници породичне инвалиднине и деца умрлих бораца
НОР-а и учесника ранијих ратова до навршених 15 година живота,
односно ако су на школовању, до краја прописаног трајања редовног
школовања, али најкасније до 26 година живота;
- остала деца корисници породичне инвалиднине и деца умрлих
бораца НОР-а и учесника ранијих ратова, која су ометена у
психофизичком развоју;
- удове, односно удовци - корисници личне, или породичне
инвалиднине који имају једно или више деце млађе од 15 година живота,
или старије дете које је ометено у психофизичком развоју, ако се о деци
старају и са њима живе у истом домаћинству.
Члан 9.
Оцена имовинских услова врши се према редовним приходима корисника
и чланова његовог домаћинства из претходне године, у односу на годину у којој
корисник остварује право на месечно новчано примање (односно према првом
месецу по стицању прихода) и важи до 31. марта наредне године.
У редовне приходе у смислу става 1. овог члана убрајају се: приход од
пољопривредне делатности; приход из радног односа; приход од обављања
делатности личним радом; износ пензије без заштитног додатка; приход од
имовине и месечно новчано примање и изузетно месечно новчано примање
чланова домаћинства.
Имовински цензус за кориснике чије домаћинство има приход од
пољопривредне делатности, представљају укупни приходи по члану
домаћинства у износу од 45% просечног месечног прихода оствареног у
претходној години на територији Републике Србије (у даљем тексту: просечни
месечни приход), а за кориснике чије домаћинство нема приход од
пољопривредне делатности 60% просечног месечног прихода.
Члан 32.
У случају смрти корисника месечног новчаног примања, лице које
изврши сахрану има право на накнаду погребних трошкова у висини која је
предвиђена општим актом фонда здравства на чијем подручју је умрли
корисник имао пребивалиште. ИЗНОСУ НАКНАДЕ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА
КОЈА ЈЕ ПРОПИСАНА ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈЕ ПО
ПРОПИСИМА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ.
Право из става 1. овог члана, признаје се лицу које право на накнаду
потребних трошкова, не може да оствари по другом правном основу.
Члан 43.
О правима из овог закона решава у првом степену општински орган
управе надлежан за послове борачке и инвалидске заштите (у даљем тексту:
општински орган управе) осим о праву на изузетно месечно новчано примање.
Општински орган управе врши усклађивање права на месечно новчано
примање и породични додатак по службеној дужности, према приходима
корисника и чланова његовог домаћинства из претходне године, са правним
дејством од 1. априла текуће године.
ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ У ОБАВЕЗИ ЈЕ ДА У ТОКУ АПРИЛА
СВАКЕ ГОДИНЕ СПРОВЕДЕ ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА ДА ЛИ ЈЕ
У ИМОВИНСКИМ И ПОРОДИЧНИМ ПРИЛИКАМА КОРИСНИКА ПРАВА НА
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МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ И ПОРОДИЧНОГ ДОДАТКА ДОШЛО ДО
ПРОМЕНЕ ОД УТИЦАЈА НА СМАЊЕЊЕ ПРАВА СХОДНО ЧЛАНУ 37. ОВОГ
ЗАКОНА И УКОЛИКО ЈЕСТЕ ОДЛУЧИЋЕ ПО НАСТАЛОЈ ПРОМЕНИ.
О праву на изузетно месечно новчано примање одлучује комисија коју
образује Влада Републике Србије.
Комисија се састоји од седам чланова, од којих три делегира Републички
одбор Савеза удружења бораца народноослободилачког рата Србије, а четири
члана бира Народна скупштина Републике Србије.
Комисија из става 3. овог члана, решава на основу предлога општинске
комисије коју образује скупштина општине. Решење комисије не садржи
разлоге.
Члан 53.
Месечно новчано примање, додатак за негу и новчана накнада за време
професионалне рехабилитације усклађују се сваког месеца са порастом
просечног месечног прихода на територији Републике Србије у текућој години у
односу на просечни месечни приход из претходне године, почев од 1. јануара
текуће године.
Породични додатак усклађује се сваког месеца према проценту
повећања додатка за негу и помоћ од стране другог лица који одређује савезни
орган управе, надлежан за послове борачке и инвалидске заштите.
Републички орган управе надлежан за послове борачке и инвалидске
заштите, по добијању званичних статистичких података, писмено обавештава
општинске органе управе надлежне за послове борачке и инвалидске заштите о
проценту пораста просечног месечног прихода у току године.
Коначно усклађивање месечног новчаног примања из става 1. овог
члана врши се почетком наредне године у складу са порастом просечног
месечног прихода на територији Републике Србије у претходној години.
Разлика између примања из става 1. овог члана исплаћених у претходној
години и износа тих примања утврђених у ставу 4. овог члана исплаћује се за
целу претходну годину.
Републички орган управе надлежан за послове борачке и инвалидске
заштите доноси пропис о коначном усклађивању примања из става 1. овог
члана.
ЧЛАН 53. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:
„МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ, ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК, ДОДАТАК
ЗА НЕГУ, ДОДАТАК НА ДЕЦУ, НОВЧАНА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ
ПРОФЕСИОНАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И ИЗУЗЕТНО МЕСЕЧНО НОВЧАНО
ПРИМАЊЕ ОДРЕЂУЈУ СЕ У МЕСЕЧНИМ ИЗНОСИМА И ИСПЛАЋУЈУ УНАЗАД.
ВИСИНА ПРАВА НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ, ПОРОДИЧНИ
ДОДАТАК И ДОДАТАК ЗА НЕГУ УСКЛАЂУЈЕ СЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ ПРЕМА
КРЕТАЊУ ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ ЗАРАДЕ БЕЗ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ НА ОСНОВУ ОБЈАВЉЕНИХ
ПОДАТАКА
РЕПУБЛИЧКОГ
ОРГАНА
НАДЛЕЖНОГ
ЗА
ПОСЛОВЕ
СТАТИСТИКЕ.
УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ ПРАВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРИПАДАЈУ
ОД 1. ЈАНУАРА ГОДИНЕ ЗА КОЈУ ЈЕ ИЗВРШЕНО УСКЛАЂИВАЊЕ И
ИСПЛАЋУЈУ НАКОН ОБРАЧУНА ПРИПАДАЈУЋИХ ИЗНОСА У СКЛАДУ СА
ОБЈАВЉЕНИМ СТАТИСТИЧКИМ ПОДАЦИМА.
ОД 1. ЈАНУАРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ДО ОБЈАВЉИВАЊА ПОДАТАКА ИЗ
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИЋЕ СЕ ИСПЛАТА МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ПРАВА
КОЈИ ЈЕ ИСПЛАЋИВАН У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ, А РАЗЛИКА ПО
ИЗВРШЕНОМ УСКЛАЂИВАЊУ ОБРАЧУНАЋЕ СЕ ЈЕДНОКРАТНО.“.
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Члан 54.
Месечно новчано примање, породични додатак, додатак за негу, додатак
на децу, новчана накнада за време професионалне рехабилитације и изузетно
месечно новчано примање одређују се у месечним износима и доспевају првог
дана у месецу, а исплаћују се унапред .
ДОДАТА ЈЕ ПРЕЛАЗНА ОДРЕДБА ОВОГ ЗАКОНА КОЈА ГЛАСИ:
„ЧЛАН 7.
ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ ДОНЕЋЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
РЕШЕЊА КОЈИМА ЋЕ, САГЛАСНО ОВОМ ЗАКОНУ, РЕШЕЊА О ПРАВУ НА
МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ, ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК, ДОДАТАК ЗА НЕГУ
И НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
ДОНЕТА ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ИЗМЕНИТИ У ДЕЛУ
КОЈИМ СУ НАВЕДЕНИ ОСНОВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА ПРАВА И НАЧИН
УСКЛАЂИВАЊА ИЗНОСА ПРАВА, СА ВАЖНОШЋУ ОД 1. ЈАНУАРА 2019.
ГОДИНЕ. У РЕШЕЊА КОЈИМА СУ ПРАВА НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ
И ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК ПРИЗНАТА ДО 31. МАРТА 2019. ГОДИНЕ, ПОРЕД
ИЗМЕНЕ ОСНОВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА И НАЧИНА УСКЛАЂИВАЊА
ПРАВА, УТВРДИЋЕ СЕ ДА ПРАВА КОРИСНИКУ ПРИПАДАЈУ ДО НАСТАНКА
ПРОМЕНА У ПОРОДИЧНИМ И ИМОВИНСКИМ ПРИЛИКАМА КОРИСНИКОВОГ
ДОМАЋИНСТВА КОЈЕ УТИЧУ НА СМАЊЕЊЕ ИЗНОСА ПРАВА ИЛИ ГУБИТАК
ПРАВА.
РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ
ДОНЕЋЕ У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ПО СТУПАЊУ НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ОВА РЕШЕЊА НЕ ПОДЛЕЖУ РЕВИЗИЈИ.“
VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
Који су проблеми које Закон треба да реши
Овим законом врши се усаглашавање одређених појмова са Законом о
пензијском и инвалидском осигурању на које упућује а који су, у међувремену,
измењени тим законом. Решавају се проблеми годишњег усклађивања
(превођења) права на месечно новчано примање и права на породични
додатак, проблеми у вези ажурности у управном решавању и исплати права.
Разматране могућности да се проблеми реше
и без доношења Закона
С обзиром да се ради о законској материји, одређена законска решења
једино је и могуће мењати и допуњавати законом, тј. изменама и допунама
постојећег Закона који уређује ову област.
На кога ће утицати предложена решења?
Предложена решења односе се на:
- борце;
- ратне војне инвалиде;
- мирнодопске војне инвалиде;
- чланове породица бораца, палих бораца, умрлих војних инвалида,
погинулих и умрлих војника;
- цивилне инвалиде рата, чланове породица умрлих цивилних инвалида
рата и чланове породица цивилних жртава рата (због упућујућих одредаба
Закона о правима цивилних инвалида рата на одредбе овог закона у погледу
поступка, услова и обима остваривања права).
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Који су жељени циљеви доношења закона?
Доношење решења без ограниченог дејства од године дана; већа
правна сигурност корисника, побољшање ефикасности рада општинских управа
и другостепених органа; смањење административних трошкова; решавање
проблема у вези ажурности у исплатама.
Трошкови које ће примена Закона створити грађанима и привреди,
посебно малим и средњим предузећима
Примена Закона неће створити трошкове грађанима и привреди,
посебно малим и средњим предузећима.
Да ли су позитивне последице доношења закона такве да
оправдавају
трошкове које ће он створити
Предложени Закон неће створити додатне трошкове.
Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката
на тржишту и тржишна конкуренција
Овим законом се не подржава стварање нових привредних субјеката на
тржишту нити тржишна конкуренција.
Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило
оно што се доношењем закона намерава
Спровођењем одговарајућих управних поступака од стране надлежних
општинских управних органа донеће се управни акти сходно новопрописаним
одредбама.
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних
инвалида и чланова њихових породица
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању
између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и
Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем
тексту: Споразум):
а)
Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа,
/
б)
Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума,
/
в)
Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума
/
г)
Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произлазе из наведене одредбе Споразума,
/
д)
Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније.
/
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
Није потребно усклађивање прописа са прописима Европске уније
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима,
/
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са
њима,
/
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима,
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније.
/

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји
коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу
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усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора права
Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева који
произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о
изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4.
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
Не постоје релевантни прописи Европске уније из ове области са којима би се
вршило усклађивање одредаба овог закона.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на српски
језик?
/
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
НЕ
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и
њихово мишљење о усклађености:
/

