
ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

  

ПРЕСТАНАК ПРАВА КОРИСНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ДОПУНСКЕ БОРАЧКО -

ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

(„Службени гласник РС“,  број 35/06) 

  

                         „Признато право допунске заштите, корисника из области борачко-инвалидске 

заштите, на основу Уредбе Владе Републике Србије, није стечено право на основу Устава и 

закона, па престаје да важи стављањем ван снаге тог акта од стране органа који га је у оквиру 

вођења своје политике и донео“. 

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

                         Досадашње правно схватање изражено у одлукама Управног одељења Врховног суда 
Србије било је да: 

  

                         „Уредбом о престанку важења одређених уредби у области борачко-инвалидске 

заштите („Службени гласник РС“ број 35/06) нису укинута стечена права допунске заштите 

корисника из области борачко-инвалидске заштите, по тим уредбама“. 

  

                         У периоду од 1991. до 1996.године Влада Републике Србије донела је више уредби 

из области борачко-инвалидске заштите, којима се настојало да се превазиђу проблеми у 

остваривању ове заштите за одређене категорије лица која према важећим савезним прописима нису 

била обухваћена борачко-инвалидском заштитом као и због тога што је примена економских 

санкција Савета безбедности ОУН и хиперинфлација настала у том периоду довела до тога да се 

призната права из области борачко-инвалидске заштите нису остваривала или се нису исплаћивала 

у прописаним износима. 

  

                         Доношењем Закона о правима цивилних инвалида рада („Службени гласник РС“ број 

52/96) и Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени 

лист СРЈ“ број 24/98 ... 25/00 и „Службени гласник РС“ број  101/05) по мишљењу доносиоца уредби 

стекли су се услови  за стављање ван снаге наведених уредби, јер је престала потреба за уређењем 
питања која су била разлог њиховог доношења. 

  

                         Због тога је, Влада Републике Србије на основу члана 2. став 2. Закона о Влади, дана 

20.4.2006.године донела Уредбу о престанку важења одређених уредби у области борачко-

инвалидске заштите која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број  35/06 и ступила на снагу 



28.4.2006.године којом Уредбом је прописано да даном ступања на снагу ове Уредбе престану да 

важе пет уредби које су утврђивале допунска права на месечна новчана примања одређених 
категорија лица – корисницима борачко-инвалидске заштите. 

  

                         Поводом донете Уредбе о престанку важења одређених уредби, корисницима су 

донета решења о престанку права признатих по тим уредбама (право на личну и породичну 

допунску инвалиднину и на месечно новчано примање за време незапослености), која решења су 
потврђивана од стране другостепених органа. 

  

                         Одлучујући о тужби корисника у управном спору окружни судови, а по жалби 

Врховни суд Србије поништавају другостепена решења, налазећи да се ради о стеченом праву 

корисника, односно да доношењем Уредбе о престанку важења одређених уредби у области 

борачко-инвалидске заштите, не престају и права лица  која су их по тим уредбама стекла у време 

њиховог важења. Коначна решења донета у управном поступку, не престају да важе престанком 

важења материјалног прописа на основу којег је странка остварила право, већ их управни органи 

могу поништити, укинути или мењати само у случајевима и  под условима предвиђеним одредбама 
члана 253. до 258. Закона о управном поступку. 

  

                         О томе да ли се ради о стеченом праву по наведеној Уредби поднета је иницијатива 

Уставном суду, који не прихвата иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и 

незаконитости Уредбе о престану важења одређених  уредби  у  области  борачко-инвалидске  

заштите  па    решењем I Уп 39/09 од 13.5.2009.године одбацује захтев за оцењивање уставности и 
законитости наведене Уредбе. 

  

                         У разлозима одлуке Уставни суд изражава супротан став, од до тада заузетог става 

окружних и Врховног суда Србије  и наводи да, како уредбама које су престале да важе ступањем 

на снагу оспорене Уредбе нису била уређена права корисника борачко-инвалидске заштите која су 

им припадала на основу важећих закона, већ је Влада у оквиру вођења политике у овој области, 

руководећи се постојањем специфичних околности у одређеном периоду, предвидела одређене 

видове допунске заштите наведених лица. Уставни суд је оценио да оспореном Уредбом нису 

укинута стечена права која се остварују на основу Устава и закона, а са становишта оцене  

уставности и законитости није спорно овлашћење Владе да својим актом  стави ван снаге раније 
донети акт. 

  

                         Имајући у виду наведено, а посебно изнети став Уставног суда предлажем промену 

правног схватања с обзиром да се у конкретном случају не ради о стеченом праву на основу Устава 

и закона, већ о признатом праву на основу Уредбе Владе Републике Србије, то признато право на 

основу Уредбе престаје да важи стављањем ван снаге тог акта од стране органа који га је у оквиру 
вођења своје политике и донео. 

  



(Правно схватање утврђено на седници Грађанског одељења  

Врховног касационог суда 13.09.2010. године) 

 


