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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА 

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 

 

Разлози за измене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних 

инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС“, број 18/20 - у даљем 

тексту: важећи закон) је постојање потребе за проширењем круга корисника права на  

инвалидски додатак ратног војног инвалида који је навршио 65 година и права на породични 

додатак и прописивање повољнијих услова за признавање права на месечно новчано 

примање.  

 

1. Важећим законом је прописано да право на инвалидски додатак ратног војног 

инвалида који је навршио 65 година живота имају ратни војни инвалиди од I до IV групе који 

су навршили 65 година живота. Ово право је важећим законом уведено за ратне војне 

инвалиде од I до IV групе из разлога што им је након навршених 65 година живота 

престајало право које им је признавано по основу незапослености, односно по основу 

запослења (по важећем закону ратним војним инвалидима који нису у радном односу 

признаје се право на инвалидски додатак незапосленог ратног војног инвалида а ратним 

војним инвалидима који су запослени инвалидски додатак ратног војног инвалида у радном 

односу) чиме је долазило до великог смањења њихових прихода. 

Законом о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних 

инвалида рата и чланова њихових породица (у даљем тексту: Закон о изменама и допунама 

Закона) се проширује круг корисника права на инвалидски додатак ратног војног инвалида 

који је навршио 65 година живота и ово право се прописује и за све остале ратне војне 

инвалиде (и од V до Х групе) који су навршили 65 година живота, као и за ратне војне 

инвалиде (од I до Х групе) који нису навршили 65 година живота а који су остварили право 

на инвалидску пензију. 

Ово проширење круга корисника права је извршено из разлога што и остали ратни 

војни инвалиди са навршених 65 година живота губе право на инвалидски додатак ратног 

војног инвалида у радном односу, односно инвалидски додатак незапосленог ратног војног 

инвалида, чиме им се примања смањују. 

 

 

Право на инвалидски додатак ратног војног инвалида који је навршио 65 година 

живота за ратне војне инвалиде од I до IV групе који су навршили 65 година живота, као и за 

ратне војне инвалиде од I до IV групе који нису навршили 65 година живота а остварили су 
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право на инвалидску пензију одређује се у месечном износу разлике између 100% од 

основице и остварене пензије у месецу за који се признаје право. 

Право на инвалидски додатак ратног војног инвалида који је навршио 65 година 

живота за ратне војне инвалиде од V до Х групе који су навршили 65 година живота, као и за 

ратне војне инвалиде од V до Х групе који нису навршили 65 година живота а остварили су 

право на инвалидску пензију одређује се у месечном износу разлике између 63% од основице 

и остварене пензије у месецу за који се признаје право. 

  

2. Правом на месечно новчано примање обезбеђује се заштита материјално 

необезбеђених војних инвалида, цивилних инвалида рата, корисника породичне 

инвалиднине, чланова породице умрлог цивилног инвалида рата, чланова породице цивилне 

жртве рата и бораца. 

Ово право по важећем закону не може да се призна корисницима који остварују 

материјалну подршку путем новчане социјалне помоћи и других права по прописима у 

области социјалне заштите. Законом о изменама и допунама Закона се прописује могућност 

да ово право могу да остваре и корисници једнократне новчане помоћи и помоћи у натури. 

Поред наведеног, право на месечно новчано примање по важећем закону не може да 

се призна корисницима који имају пензију а живе са члановима породице који имају 

приходе. Законом о изменама и допунама Закона се прописује могућност да ово право могу 

да остваре и ови корисници. 

Ово са разлога што су поједини корисници који имају минималну пензију а живе у 

домаћинству са члановима домаћинства који имају мале приходе изгубили право на месечно 

новчано примање које су користили по Закону о правима бораца, војних инвалида и чланова 

њихових породица (,,Службени гласник СРС”, број 54/89 и ,,Службени гласник РС”, број 

137/04, 69/2012 (УС) и 50/18) који је престао да важи доношењем важећег закона. Такође, ови 

корисници су стављени у неравноправан положај у односу на кориснике чија је пензија била 

већа од укупних прихода домаћинства корисника чији је члан домаћинства остваривао 

приходе. Стога је допуном тачке 9. са подтачком в) прописано да се материјално 

необезбеђеним сматра корисник који има пензију а живи са члановима домаћинства који 

имају приходе, с тим што је прописано ограничење да њихови укупни приходи не прелазе 

шестоструки износ најниже пензије у осигурању запослених из претходне године. 

Такође, према важећем закону задужење катастарским приходом корисника, као и 

катастарски приход чланова породице је од утицаја на утврђивање износа месечног новчаног 

примања. Законом о изменама и допунама Закона се прописује да  задужење катастарским 

приходом корисника није од утицаја на утврђивање износа месечног новчаног примања, као 

и да катастарски приход чланова породице није од утицаја на месечно новчано примање, 

уколико се остварује на пољопривредном земљишту површине мање од 10 хектара. 

 

 3. Према одредбама важећег закона право на породични додатак имају материјално 

необезбеђени корисници породичне инвалиднине по основу војног инвалида коме је 

припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица. Законом о изменама и допунама 

Закона се прописује ово право и за кориснике породичне инвалиднине по основу умрлог 

цивилног инвалида рата I групе са 100% инвалидитета коме је за основне животне потребе 

била неопходна нега и помоћ другог лица. 

 

4. Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију у којој се одређене активности 

отежано одвијају, потребно је посебно осетљиву категорију лица са посттрауматским 

стресним синдромом додатно заштитити. Како би се овим корисницима омогућило да 

остваре права и да им не би због пропуштања рокова то било ускраћено, потребно је 

продужити рок у коме ова лица могу поднети захтев за признавање својства ратног војног 

инвалида по основу посттрауматског стресног поремећаја. 
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III. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СE МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 72. 

Ратни војни инвалид од I до IV групе који је навршио 65 година живота има право на 

инвалидски додатак ратног војног инвалида који је навршио 65 година живота, КАО И 

РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИД КОЈИ НИЈЕ НАВРШИО 65 ГОДИНА ЖИВОТА KOJИ JE 

ОСТВАРИО ПРАВО НА ИНВАЛИДСКУ ПЕНЗИЈУ. 

Инвалидски додатак из става 1.  овог члана за ратног војног инвалида ОД I ДО IV 

ГРУПЕ који је остварио пензију, одређује се у месечном износу разлике између основице и 

остварене пензије у месецу за који се признаје право. 

Инвалидски додатак из става 1. овог члана за ратног војног инвалида ОД I ДО IV 

ГРУПЕ који није остварио право на пензију, одређује се у месечном износу 100% од 

основице. 

ИНВАЛИДСКИ ДОДАТАК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА РАТНОГ ВОЈНОГ 

ИНВАЛИДА ОД V ДО Х ГРУПЕ КОЈИ ЈЕ ОСТВАРИО ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ, ОДРЕЂУЈЕ 

СЕ У МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ 63% ОД ОСНОВИЦЕ И ОСТВАРЕНЕ 

ПЕНЗИЈЕ У МЕСЕЦУ ЗА КОЈИ СЕ ПРИЗНАЈЕ ПРАВО. 

ИНВАЛИДСКИ ДОДАТАК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА РАТНОГ ВОЈНОГ 

ИНВАЛИДА ОД V ДО Х ГРУПЕ КОЈИ НИЈЕ ОСТВАРИО ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ, 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ У МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ 63% ОД ОСНОВИЦЕ. 

 

Члан 73. 

Право на инвалидски додатак из члана 72. овог закона може се остварити уколико 

ратни војни инвалид од I до IV групе који је навршио 65 година живота ИЗ ЧЛАНА 72. 

СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА испуњава и услове прописане чланом 70. тач. 5) до 9) овог закона. 

 

Члан 76. 

Материјално необезбеђеним, у смислу овог закона, сматра се лице: 

1) које није у радном односу, односно не обавља послове по основу уговора о делу 

или уговора о привременим и повременим пословима; 

2) које није члан привредног друштва, нити је оснивач или члан друге профитабилне 

организације; 

3) које не обавља самосталну делатност, односно није предузетник; 

4) које не остварује новчану накнаду за време незапослености; 

5) које је остварило новчану накнаду због престанка радног односа уколико је истекло 

онолико месеци колико се добија када се износ накнаде подели са износом минималне зараде 

из месеца у коме је престао радни однос, рачунајући од престанка радног односа; 

6) које не остварује новчану помоћ у вези са професионалном рехабилитацијом; 

7) које не остварује материјалну подршку путем новчане социјалне помоћи и других 

права по прописима у области социјалне заштите, ИЗУЗЕВ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 

ПОМОЋИ И ПОМОЋИ У НАТУРИ; 

8) које није власник, плодоуживалац или закупац на пољопривредном земљишту 

површине веће од 10 хектара; 

9) које је корисник пензије, под условом: 

а) ако живи сам у домаћинству – да његова пензија не прелази двоструки износ 

најниже пензије у осигурању запослених из претходне године, 

б) ако живи у домаћинству са члановима породице који немају приходе из члана 78. 

тачка 2. овог закона – да његова пензија не прелази троструки износ најниже пензије у 

осигурању запослених из претходне године, 

В) АКО ЖИВИ У ДОМАЋИНСТВУ СА ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ КОЈИ ИМАЈУ 

ПРИХОДЕ ИЗ ЧЛАНА 78. ТАЧКА 2. ОВОГ ЗАКОНА – ДА ЊЕГОВА ПЕНЗИЈА И 
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ЊИХОВИ УКУПНИ ПРИХОДИ НЕ ПРЕЛАЗЕ ШЕСТОСТРУКИ ИЗНОС НАЈНИЖЕ 

ПЕНЗИЈЕ У ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ. 

 

Члан 78. 

Приходи од утицаја на утврђивање износа месечног новчаног примања корисника и 

чланова његове породице јесу: 

1) приходи корисника – пензија и задужење катастарским приходом по било ком 

основу корисника, 

2) приходи чланова његове породице (брачног или ванбрачног партнера, деце и 

родитеља), уколико живе у заједничком домаћинству – зарада из радног односа, пензија, 

катастарски приход НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ ПОВРШИНЕ ВЕЋЕМ ОД 10 

ХЕКТАРА, приход од власништва или чланства у привредном друштву или другој 

профитабилној организацији, приход од обављања самосталне делатности, односно 

предузетништва, приход по основу уговора ван радног односа у складу са законом којим се 

уређује рад. 

Члан 83. 

Право на породични додатак има корисник породичне инвалиднине који је 

материјално необезбеђен у смислу члана 76. овог закона, по основу смрти војног инвалида 

коме је припадао додатак за негу И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА I ГРУПЕ СА 100% 

ИНВАЛИДИТЕТА КОМЕ ЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ ПОТРЕБЕ БИЛА НЕОПХОДНА 

НЕГА И ПОМОЋ ДРУГОГ ЛИЦА. 

Оцена имовинских услова, утврђивање редовних прихода домаћинства који утичу на 

остваривање права, одлучивање о праву на породични додатак, као и оцена услова за исплату 

права на породични додатак врши се на исти начин као за кориснике месечног новчаног 

примања. 

Родитељи имају право на породични додатак под истим условима, ако то право не 

користе чланови уже породице. 

Сауживаоцима породичне инвалиднине припада један породични додатак. 

Члан 84. 

Породични додатак признаје се у месечном износу и одређује се у проценту од износа 

који је припадао за степен додатка за негу у који је умрли војни инвалид И УМРЛИ 

ЦИВИЛНИ ИНВАЛИД РАТА I ГРУПЕ СА 100% ИНВАЛИДИТЕТА КОМЕ ЈЕ ЗА 

ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ ПОТРЕБЕ БИЛА НЕОПХОДНА НЕГА И ПОМОЋ ДРУГОГ ЛИЦА 

био разврстан и износи: 

1) 85% – уколико корисник и чланови његовог домаћинства не остварују приходе из 

члана 78. овог закона, или се задужују катастарским приходом са пољопривредног или 

шумског земљишта површине до пет хектара; 

2) 60% – уколико корисник и чланови његовог домаћинства остварују приходе из 

члана 78. овог закона. 

 

Члан 137. 

Захтев за признавање својства ратног војног инвалида по основу оштећења организма 

насталог услед болести задобијене под околностима из чл. 5, 6. и 9. овог закона може се 

поднети у року од пет година од престанка тих околности. 

Изузетно од става 1. овог члана захтев за признавање својства ратног војног инвалида 

по основу посттрауматског стресног поремећаја, може се поднети у року од годину дана од 

дана ступања на снагу  ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ овог закона. 
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IV. OБЈАШЊЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ОДРЕДАБА 

 

Чланом 1. измењен је и допуњен члан 72.  важећег законa тако што је проширен круг 

корисника права на инвалидски додатак ратног војног инвалида који је навршио 65 година 

живота и ово право прописано и за све  остале ратне војне инвалиде (од V до Х групе) који су 

навршили 65 година живота, као и за ратне војне инвалиде који нису навршили 65 година 

живота који су остварили право на инвалидску пензију. 

Месечни износи инвалидског додатака ратног војног инвалида који је навршио 65 

година, за нове кориснике овог права одређује се на следећи начин:  

- за ратног војног инвалида од I до IV групе који није навршио 65 година живота а 

остварио је право на инвалидску пензију - у износу разлике између 100% од основице и 

остварене пензије у месецу за који се признаје право, 

- за ратног војног инвалида од V до Х групе који је навршили 65 година живота а 

остварио је право на пензију, као и ратног војног инвалида који није навршио 65 година 

живота који је остварио право на инвалидску пензију - у износу разлике између 63% од 

основице и остварене пензије у месецу за који се признаје право, 

- за ратног војног инвалида од V до Х групе који је навршио 65 година живота а није 

остварио право на пензију - 63% од основице. 

Чланом 2. извршено је усклађивање са променама из члана 1. 

Чланом 3. извршена је допуна одредбе члана 76. тачка 7) важећег закона тако да 

убудуће неће бити сметња за признање права на месечно новчано примање уколико 

корисник прима материјалну подршку у виду примања једнократне новчане помоћи и 

помоћи у натури. 

Такође, извршена је допуна одредбе члана 76. тачка 9. важећег закона којом је било 

прописано је да се материјално необезбеђеним корисником не сматра корисник који има 

пензију, уколико живи у домаћинству са члановима породице који имају приходе. Допуном 

тачке 9. са подтачком в) прописано да се материјално необезбеђеним сматра корисник који 

има пензију а живи са члановима домаћинства који имају приходе, с тим што је прописано 

ограничење да њихови укупни приходи не прелазе шестоструки износ најниже пензије у 

осигурању запослених из претходне године. 

Чланом 4. измењена је и одредба члана 78. тачка 1) важећег закона којом је 

прописано да је од утицаја на утврђивање износа месечног новчаног примања катастарски 

приход корисника. Катастарски приход корисника више није од утицаја на право. 

Од утицаја на утврђивање износа права на месечно новчано примање је био сваки 

износ катастарског прихода. Овом одредбом је прописано да је од утицаја на износ права 

само катастарски приход на пољопривредном земљишту површине већем од 10 хектара. 

Чланом 5. и 6. извршена је допуна одредби чл. 83. и 84. важећег закона и проширен је 

круг корисника права на породични додатак тако да се ово право признаје и корисницима 

породичне инвалиднине по основу умрлог цивилног инвалида рата I групе са 100% 

инвалидитета коме је за основне животне потребе била неопходна нега и помоћ другог лица. 

Чланом 7. извршено је продужење рока до када се може поднети захтев за признање 

својства ратног војног инвалида по основу посттрауматског стресног поремећаја. Рок за 

подношење ових захтева који је истекао 11. марта 2021. године (годину дана од дана ступања 

на снагу закона) продужен је до 01. јануара 2022. године (годину дана од почетка примене 

закона). Продужење рока је извршено имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију и 

како би се омогућило овим лицима да остваре права и да им иста не буду ускраћена због 

пропуштања рока. 
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V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

Који су проблеми које Закон треба да реши? 

Овим законом врши се исправљање неједнакости у признању права на инвалидски 

додатак ратних војних инвалида који су навршили 65 година живота. Важећим законом ово 

право је признато ратним војних инвалидима од I до IV групе који су навршили 65 година 

живота. Законом о изменама и допунама закона ово право се признаје свим ратним војних 

инвалидима (и од V до Х групе) који су навршили 65 година живота, као и свим ратним 

војним инвалидима који нису навршили 65 година живота а остварују инвалидску пензију. 

У циљу признања права на месечно новчано примање материјално необезбеђеним ће 

се сматрати и они корисници материјалне подршке по прописима из области социјалне 

заштите који примају једнократну новчану помоћ или помоћ у натури. 

Како би се решио проблем који је настао доношењем важећег закона када је право на 

месечно новчано примање на другачији начин од регулисања, при чему су  поједини 

корисници изгубили право на месечно новчано примање због тога што ово право не могу да 

остваре уколико живе у домаћинству са члановима домаћинства који имају приходе које су 

користили, овим законом је прописано да се материјално  необезбеђеним сматра корисник 

који има пензију а живи са члановима домаћинства који имају приходе, с тим што је 

прописано ограничење да њихови укупни приходи не прелазе шестоструки износ најниже 

пензије у осигурању запослених из претходне године. 

Такође, измењени су услови који се односе на приход од утицаја на утврђивање права 

на месечно новчано примање а који се односи на приход корисника и чланова његове 

породице. Од утицаја на утврђивање износа месечног новчаног примања неће бити 

катастарски приход корисника. Поред тога од утицаја на утврђивање износа права на 

месечно новчано примање је катастарског приход члана домаћинства само уколико је са 

пољопривредног земљишта површине веће од 10 хектара. 

Право на породични додатак је прописано и за кориснике породичне инвалиднине по 

основу умрлог цивилног инвалида рата I групе са 100% инвалидитета коме је за основне 

животне потребе била неопходна нега и помоћ другог лица.  

 

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 која се односе на право на инвалидски додатак ратног војног 

инвалида који је навршио 65 година живота утицаће на све ратне војне инвалиде старије од 

65 година, као и на ратне војне инвалиде који нису навршили 65 година живота који су 

остварили право на инвалидску пензију. 

Предложена решења која се односе на право на месечно новчано примање утицаће на: 

 - ратне војне инвалиде; 

- мирнодопске војне инвалиде; 

- цивилне инвалиде рата, 

- кориснике породичне инвалиднине, 

- чланове породице умрлог цивилног инвалида рата и чланове породице 

цивилне жртве рата, 

-борце из члана 5. тач. 3) и 4) Закона. 

 

Предложена решења која се односе на право на породични додатак утицаће на  

кориснике породичне инвалиднине по основу умрлог цивилног инвалида рата I групе са 
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100% инвалидитета коме је за основне животне потребе била неопходна нега и помоћ другог 

лица.  

  

Који су жељени циљеви доношења закона?  

Побољшање положаја корисника права по овом закону.  

 

Трошкови које ће примена Закона створити грађанима и привреди, посебно 

малим и средњим предузећима 

Примена Закона ће створити додатне трошкове у буџету. 

 

Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он створити? 

Предложени Закон ће створити додатне трошкове, али су позитивне последице 

доношења закона такве да оправдавају трошкове које ће закон створити. 

 

 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. 

  

 

 

VI. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

 

 

 

За спровођење овог закона у 2021. години потребно је обезбедити додатна буџетска 

средства  у оквиру раздела 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, Програм 0904 Борачко-инвалидска заштита, Функција 010- Болест и инвалидност, 

Програмска активност  0001 – Права корисника борачко-инвалидске заштите, Економска 

класификацији 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 300.000.000,00 

динара, а за 2022. и 2023. годину потребно је обезбедити додатна средства у износу од 

2.088.149.648,64 динара. 

 

Имајући у виду да је предвиђено да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, као и да право на додатак за негу, 

инвалидски додатак ратног војног инвалида који је навршио 65 година живота који није 

корисник пензије, месечно новчано примање и породични додатак припадају од првог дана 

наредног месеца по поднетом захтеву и да ће надлежни органи у првом степену решавати о 

правима из овог закона у роковима који су прописани Законом о општем управном 

проступку, у 2021. години потребно је обезбедити додатних 300.000.000,00 динара. 
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Методологија израде анализе финансијских ефеката измене чл. 72, 76, 78, 83. и 84. 

Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова 

њихових породица 

 

 

Анализа финансијских ефеката је рађена према подацима из Јединствене евиденције 

података о корисницима права из области борачко-инвалидске заштите.  

Основица за исплату по правима корисницима борачко-инвалидске заштите је износ 

просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији за месец који два 

месеца претходи месецу у ком се остварује право. Реализована исплата која је узета за 

обрачун је исплата за месец фебруар 2021. године, па је основица која је узета за обрачун, 

просечна месечна зарада без пореза и доприноса у Републици Србији за месец децембар 

2020. године.  

Увидом у евиденцију утврђено је да је у наведеној исплати било 8.533 ратна војна 

инвалида, од тога од I до IV групе војног инвалидитета 1.451 корисника, а од V до X групе 

војног инвалидитета 7.082 корисника. На репрезентативном узорку од 3%, квота методом 

добијени су следећи резултати: 

У популацији корисника борачко-инвалидске заштите који имају признати статус 

ратног војног инвалида, однос старијих од 65 година и млађих од 65 година је 40% : 60%. 

У категорији ратних војних инвалида од I до IV групе војног инвалидитета старијих 

од 65 година пензију је остварило 35% корисника, а у категорији ратних војних инвалида од 

V до X групе војног инвалидитета старијих од 65 година пензију је остварило 56% 

корисника. 

У категорији ратних војних инвалида од I до IV групе војног инвалидитета млађих од 

65 година пензију је остварило 17% корисника, а у категорији ратних војних инвалида од V 

до X групе војног инвалидитета млађих од 65 година пензију је остварило 3,9% корисника. 

Увидом у Јединствену евиденцију података о корисницима права из области борачко-

инвалидске заштите утврђен је број корисника по својствима и по правима. Како није могуће 

утврдити испуњавање услова за остваривање права на месечно новчано примање, узета је 

претпоставка да ће сви ратни војни инвалиди остварити повољније право, право на 

инвалидски додатак, а за кориснике породичне инвалиднине узет је број потенцијалних 

корисника, односно оних који сада не остварују ово право. Према ранијем искуству, трећина 

од укупног броја мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника 

породичне инвалиднине су потенцијални корисници права на месечно новчано примање. 

Остали коришћени статистички подаци узети су из званичних извора. 

 

 

21.06.2021. године 


