
 

З А К О Н 

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 3. мења се и гласи:  

„- 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.”. 

Члан 6. 

Члан 54. брише се. 
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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”. 

 


