
НАЦРТ 

 

Закон о изменама и допунама 

Закона о правима бораца, војних инвалида, 

цивилних инвалида рата и чланова њихових породица  
 

Члан 1.  

У Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица 

(„Службени гласник РС”, број 18/20) у члану 72. став 1. речи: „од I до IV групе”, бришу се а уместо тачке 

ставља се запета и додају речи: „као и ратни војни инвалид који није навршио 65 година живота који је 

остварио право на инвалидску пензију.”. 

У ставу 2. иза речи: „инвалида”, додају се речи: „од I до IV групе”. 

У ставу 3. из речи: „инвалида”, додају се речи: „од I до IV групе”. 

После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе: 

„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 2. 

У члану 73. речи: „од I до IV групе који је навршио 65 година живота”, замењују се речима: „из члана 

72. став 1. овог закона”. 

 

Члан 3. 

У члану 76. у тачки 7) уместо тачке и запете ставља се запета и додају речи: „изузев једнократне 

новчане помоћи и помоћи у натури;”. 

У тачки 9) после подтачке б) додаје се нова подтачка која гласи: 

„в) ако живи у домаћинству са члановима породице који имају приходе из члана 78. тачка 2. овог 

закона – да његова пензија и њихови укупни приходи не прелазе шестоструки износ најниже пензије у 

осигурању запослених из претходне године.”. 

 

Члан 4. 

У члану 78. тачка 1) иза речи: „пензија“ ставља се тачка а речи до краја реченице бришу се. 

У тачки 2) иза речи: „катастарски приход” додају се речи: „на пољопривредном земљишту површине 

већем од 10 хектара”. 

 

Члан 5. 

У члану 83. став 1. иза речи: „додатак за негу” додају се речи: „и цивилног инвалида рата I групе са 

100% инвалидитета коме је за основне животне потребе била неопходна нега и помоћ другог лица”. 

 

Члан 6. 

 У члану 84. став 1. иза речи: „војни инвалид” додају се речи: „и умрли цивилни инвалид рата 

I групе са 100% инвалидитета коме је за основне животне потребе била неопходна нега и помоћ другог 

лица”. 

 

Члан 7. 

 У члану 137. став 2. речи: „ступања на снагу” замењују се речима: „почетка примене”.  

 

 

Члан 8. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

 

  

У Београду,  21.06.2021. године 


