
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 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. 
  


