На основу члана 90. тачка 2. Устава Републике Србије, а у вези са Законом о
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени
лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 – исправка и 25/00 – СУС и "Службени гласник РС",
број 101/05 – др. закон),
Влада доноси
УРЕДБУ
О ПРАВУ НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ ЗА ВРЕМЕ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД V ДО X ГРУПЕ ИЗ
ОРУЖАНИХ АКЦИЈА ПОСЛЕ 17. АВГУСТА 1990. ГОДИНЕ
(Сл. гласник РС бр. 42/06)
Основни текст на снази од 27/05/2006., у примени од 27/05/2006.
Члан 1.
Ратни војни инвалиди од В до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990.
године, који су остваривали право на месечно новчано примање за време
незапослености по Уредби о материјалном обезбеђењу и другим правима бораца,
ратних војних ивалида и цивилних инвалида рата из оружаних акција после 17.
августа 1990. године ("Службени гласник РС", бр. 7/92, 20/92, 31/92, 45/93, 75/93,
8/94, 37/94, 52/96 и 35/06), имају право на месечно новчано примање за време
незапослености у износу од 12.668 динара, почев од исплате за април 2006. године.
Члан 2.
Право из члана 1. ове уредбе остварује се под условима, на начин и по поступку
прописаном чланом 51. ст. 1. и 2. Закона о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 –
исправка и 25/00 – СУС и "Службени гласник РС", број 101/05 – др. закон).
Члан 3.
Износ права из члана 1. ове уредбе усклађује се сваког месеца са кретањем
просечне месечне зараде запослених без пореза и доприноса у Републици Србији.
Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

05 број 110-3079/2006
У Београду, 18. маја 2006. године
Влада
Председник,
Војислав Коштуница, с. р.
НАПОМЕНА ЕКСПЕРТ-а:
Чланом 15. Закона о правима цивилних инвалида рата ("Сл. гласник РС", број
52/96) прописано је да даном почетка примене тог закона (1. јануара 1997. године)
престаје да важи Уредба о материјалном обезбеђењу и другим правима бораца,
ратних војних инвалида и цивилних инвалида рата из оружаних акција после 17.
августа 1990. године("Службени гласник РС", бр. 7/92, 20/92, 31/92, 45/93, 75/93 и
8/94) у делу којим се уређује заштита цивилних инвалида рата.

На основу члана 2. тачка 1. Закона о Влади Републике Србије ("Службени гласник
Републике Србије", број 5/91), у вези члана 72. став 2. и члана 135. став 2. Устава
Републике Србије,
Влада Републике Србије на седници од 19. фебруара 1992. године донела је
УРЕДБУ
О МАТЕРИЈАЛНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ И ДРУГИМ ПРАВИМА БОРАЦА,
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА ИЗ
ОРУЖАНИХ АКЦИЈА ПОСЛЕ 17. АВГУСТА 1990. ГОДИНЕ
(Сл. гласник РС бр. 7/92 , 20/92 , 31/92 , 45/93 , 75/93 , 8/94 , 37/94 , 52/96 , престао
да важи : 35/06 )
Пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гл. РС бр. 52/96 које су у примени
од 01/01/1997.
Члан 1.
(1) Овом уредбом утврђују се права на материјално обезбеђење бораца, ратних
војних инвалида и цивилних инвалида рата из оружаних акција после 17. августа
1990. године.
(2) Права по овој уредби остварују и грађани из других република који као
избеглице имају боравиште у Републици Србији.
Члан 2.
(1) Борац у смислу ове уредбе је лице које је као припадник оружаних снага
Југославије учествовало у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године.
(2) Ратни војни инвалид у смислу ове уредбе је грађанин Републике Србије или
грађанин друге републике који као избеглица има боравиште у Републици Србији,
који је:
1) као војник у вршењу обавезне војне службе и војни обвезник на служби у
резервном саставу у оружаним снагама Југославије учествовао у оружаним
акцијама у земљи после 17. августа 1990. године и том приликом задобио болест
због које је наступило оштећење његовог организма од најмање 20%;

2) као добровољац – припадник оружаних снага Југославије учествовао у оружаним
акцијама у земљи после 17. августа 1990. године и том приликом задобио рану,
повреду, озледу, или болест због које је наступило оштећење његовог организма од
најмање 20%;
3) као грађанин учествовао у оружаним акцијама државне безбедности или одбране
после 17. августа 1990. године и том приликом задобио рану, повреду, озледу или
болест због које је настало оштећење његовог организма од најмање 20%.
(3) Ратни војни инвалид је и лице из става 2. овог члана које је за време оружаних
акција у земљи после 17. августа 1990. године заробљено и као заробљеник
задобило рану, повреду, озледу или болест због које је наступило оштећење
његовог организма од најмање 20%.
(4) Својство ратног војног инвалида из ст. 2. и 3. овог члана остварује се на начин и
по поступку предвиђеном за војне инвалиде по савезном закону.
(5) Цивилни инвалид рата у смислу ове уредбе је грађанин Републике Србије и
грађанин друге републике који као избеглица има боравиште у Републици Србији,
који је задобио телесно оштећење организма од најмање 60% услед рањавања или
повреде настале у вези са оружаним акцијама у земљи после 17. августа 1990.
године.
Члан 3.
Борци и ратни војни инвалиди и чланови њихових породица остварују права на
материјално обезбеђење и друга права у обиму, на начин и по поступку утврђеном
Законом о основним правима војних инвалида и породица палих бораца
("Службени лист СФРЈ", број 31/86) и Законом о правима бораца, војних инвалида
и чланова њихових породица ("Службени гласник СР Србије", број 54/89).
Члан 3а
(1) Ратни војни инвалиди имају право на допунску личну инвалиднину која се
утврђује у проценту од просечне нето зараде по запосленом у привреди Републике,
а према последњем објављеном податку републичке организације за послове
статистике и износи:
за I групу
за II групу
за III групу
за IV групу
за V групу
за VI групу

40%
37%
34%
31%
28%
25%

за VII групу
за VIII групу
за IXгрупу
за X групу

22%
19%
16%
13%

(2) Породица која је остварила право на породичну инвалиднину по основу палог
борца по савезним прописима има право на допунску породичну инвалиднину која
износи 40% просечне нето зараде по запосленом у привреди Републике, а према
последњем објављеном податку републичке организације за послове статистике.
Члан 3б
(1) Ратни војни инвалид који није у радном односу има право на месечно новчано
примање у висини просечне нето зараде по запосленом у привреди Републике, а
према последњем објављеном податку републичке организације за послове
статистике, до запослења у складу са преосталом радном способношћу.
(2) Ратном војном инвалиду који одбије запослење обезбеђено посредством Завода
за тржиште рада престаје право из става 1. овог члана.
(3) Ратни војни инвалид који прима накнаду зараде за време привремене
спречености за рад у смислу прописа о здравственој заштити и здравственом
осигурању, има право на сразмерни износ разлике накнаде остварене по том основу
и висине просечне зараде запослених у Републици, остварене у претходном месецу.
Члан 3в
Члан 4.
(1) Цивилни инвалиди рата остварују право на материјално обезбеђење у износу од
60% од укупног износа инвалиднине ратног војног инвалида одговарајуће групе.
(2) Права из става 1. овог члана остварују се на начин и по поступку утврђеном
Законом о заштити цивилних инвалида рата ("Службени гласник СР Србије", број
6/75), од 1. априла 1992. године.
Члан 5.
Ова уредба примењиваће се на грађане Републике Србије до доношења Закона о
материјалном обезбеђењу и другим правима бораца, војних инвалида и цивилних
инвалида рата.
Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
Уредба о изменама и допунама Уредбе о материјалном обезбеђењу и другим
правима бораца ратних војних инвалида и цивилних инвалида рата из
оружаних
акција
после
17.
августа
1990.
године
("Сl. гласник РС", бр. 20/92)
Члан 3.
Примања из члана 3а. ове уредбе усклађиваће се месечно са просечним месечним
растом зарада у привреди Републике Србије оствареним у претходном месецу
према подацима Републичког завода за статистику.

