
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНИМ 
ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА 

ПАЛИХ БОРАЦА 

Члан 1. 

У Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих 
бораца („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98, 29/98-исправка и 25/00 – УС и 
„Службени гласник РС”, бр. 101/05 – др. закон и 111/09 – др. закон) у члану 17. 
став 1. и члану 18. речи: „просечне нето зараде у Савезној Републици 
Југославији из претходног месеца” замењују се речима: „просечне месечне 
зараде без пореза и доприноса у Републици Србији из претходне године”. 

Члан 2. 

У члану 28. став 2. мења се и гласи:  

„Основ за одређивање месечних износа примања из става 1. овог члана 
је износ просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији 
из претходне године, увећан за 80%.”. 

Члан 3. 

У члану 51. став 3. мења се и гласи: 

„Накнада из става 1. овог члана износи 100% од просечне месечне 
зараде без пореза и доприноса у Републици Србији из претходне године.”. 

Члан 4. 

Члан 71. мења се и гласи: 

„Лична, породична и увећана породична инвалиднина, додатак за негу и 
помоћ, ортопедски додатак и накнада за време незапослености усклађују 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 и исплаћују се 
уназад. 

Усклађени износи права из става 1. овог члана припадају од 1. јануара 
године за коју је извршено усклађивање и исплаћују се након обрачуна 
припадајућих износа у складу са објављеним подацима органа надлежног за 
послове статистике.  

Од 1. јануара текуће године до објављивања података из става 1. овог 
члана врши се исплата месечног износа права који је исплаћиван у претходној 
години, а разлика по извршеном усклађивању обрачунава се једнократно.”. 

Члан 5. 

У члану 103. речи: „обрасцу записника о вршењу инспекцијског надзора и 
обрасцу легитимације управног инспектора” бришу се.  

Члан 6. 

Одредбе чл. 107. до 112. бришу се. 

Члан 7. 

У члану 113. тач. од 7. до 9. бришу се.  
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Члан 8. 

Општински орган управе донеће по службеној дужности решења којима 
ће, сагласно овом закону, решења о праву на личну, породичну и увећану 
породичну инвалиднину, додатку за негу и помоћ, ортопедски додатак, борачки 
додатак и накнаду за време незапослености 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.  

Решења из става 1. овог члана надлежни орган донеће у року од три 
месеца од дана ступања на снагу овог закона. Ова решења не подлежу 
ревизији. 

Члан 9. 

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

 

 

 


