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УВОД

Република Србија уређује и обезбеђује систем у области борач- 
ке и инвалидске заштите. Савезна скуттштина може на заједнички 
предлог република чланица савезним законом уредити и друга пи- 
тања која нису у надлежности СР Југославије. На основу ове одред- 
бе Устава CPJ (члан 79), донет је Закон о основним правима бора- 
ца, војних инвалида и породица палих бораца. Тим законом су уре- 
ђена основна права војних инвалида, док су републичким Законом 
о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, 
уређена друга права која чине систем заштите војних инвалида. По- 
себним прописима уређена су друга посебна права, која нису са- 
ставни део система заштите војних инвалида.

Војни инвалид је југословенски држављанин који је вршећи 
војну дужност задобио рану, повреду, озледу или болест, те је због 
Tora наступило оштећење организма у висини прописаној законом. 
Када је законом одређено, војни инвалид је и странац уколико ис- 
пуњава опште и посебне услове.

Услови за стицање војног инвалида се деле у две групе:

Рад примљен: 15. X 2001.
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1. у с л о в и  к о ји  с е  о д н о с е  н а  о к о л н о с т и  н а с т а н к а  о ш т е ћ е њ а  о р -  
г а н и з м а  и

2 . у с л о в и  к о ји  с е  о д н о с е  н а  о ш т е ћ е њ е  о р г а н и з м а .

II

НАСТАНАК, ЗНАЧАЈ II СПЕЦИФИЧНОСТ ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА

1.

В о јн и  и н в а л и д  је  т е р м и н  к о ји  о б у х в а т а  р а т н е  в о јн е  и н в а л и д е  и 
м н р н о д о п с к е  в о јн е  и н в а л и д е .  Р а т н и  в о јн и  и н в а л и д  је  ју т о с л о в е н с к и  
д р ж а в љ а н и н  к о ји  ј е  з а д о б и о  о ш т е ћ е њ е  о р г а н и з м а  у с л е д  р а н е ,  п о -  
в р е д е ,  о з л е д е , б о л е с т и  и л и  п о г о р ш а њ а  б о л е с т и  в р ш е ћ и  в о јн е  д у -  
ж н о с т и  и л н  д р у г е  д у ж н о с т и  з а  в о јн е  ц и љ е в е  у  р а т у  и л и  о р у ж а н о ј  
а к ц и ји  з а  о ч у в а њ е  д р ж а в н е  б е з б е д н о с т и  у  м и р у .  М и р н о д о п с к и  в о јн и  
и н в а л ц д  је  ју г о с л о в е н с к и  д р ж а в љ а н и н  к о д  к о г а  ј е  у  м и р у  н а с т у т ги л о  
о ш т е ћ е њ е  о р г а н и з м а :

1. у с л е д  р а н е ,  п о в р е д е  и л и  о з л е д е  з а д о б и је н е  б е з  с в о је  к р и в и ц е  
у  в р ш е њ у  в о јн е  с л у ж б е  и л и  д у ж н о с т и  у  в е з и  с  т о м  с л у ж б о м , и л и

2 . у с л е д  б о л е с т и  и л и  п о г о р ш а њ а  б о л е с т и  к о ја  је  у  у з р о ч н о ј  в е з и  
с а  в р ш е њ е м  в о јн е  с л у ж б е  и л и  д у ж н о с т и  у  в е з и  с т о м  с л у ж б о м .

О с н о в н е  р а з л и к е  у  п о г л е д у  у с л о в а  з а  с т и ц а њ е  с в о јс т в а  р а т н о г  
в о јн о г  и н в а л и д а  и  м и р н о д о п с к о г  в о јн о г  и н в а ч н д а  су:

1. с в о јс т в о  м и р н о д о п с к о г  в о јн о г  и н в а ч и д а  н е  м огу ' с т е ћ и  с в а  
л и ц а  к о д  к о ји х  је  н а с т у п и л о  о ш т е ћ е њ е  о р г а н и з м а  у в р ш е њ у  в о јн е  
с л у ж б е  и л и  д у ж н о с т и  у  в е з и  с т о м  с л у ж б о м , в е ћ  т о  с в о јс т в о  м о г у  
с т е ћ н  с а м о  в о јн и к  н а  с л у ж е њ у  в о јн о г  р о к а , с т у д е н т  в о јн е  а к а д е м и је ,  
у ч е н и к  с р е д њ е  в о јн е  ш к о л е ,  с л у ш а л а ц  ш к о л е  з а  р е з е р в н е  о ф и ц и р е  и 
л и ц е  у  р е з е р в н о м  с а с т а в у ,  к а о  и  д о б р о в о љ а ц  н а  д у о к н о с т и  у  В о јс ц и  
Ј у г о с л а в и је ;  н а с у п р о т  т о м е ,  с в о јс т в о  р а т н о г  в о јн о г  и н в а л и д а  м о г у  
с т е ћ и  с в а  л и ц а  к о д  к о ји х  је  н а с т у п и л о  о ш т е ћ е њ е  о р г а н и з м а  п р и  в р -  
ш е њ у  в о јн е  д у о к н о с т и  и д и  д р у г е  д у ж н о с т и  за  в о јн е  ц и љ е в е ,  д а к л е  н е  
caN io в о јн а  л и ц а  (д о к  с в о јс т в о  м и р н о д о п с к о г  в о јн о г  и н в а л 1ш а  н е  м о -  
гу о с т в а р и т н  н и  с в а  в о јн а  л и ц а ) ,

2 . у с л о в и  за  с т и ц а њ е  с в о јс т в а  м п р н о д о п с к о г  в о јн о г  и н в а л и д а  су  
с т р о ж н  н е г о  у с л о в и  за  с т и ц а њ е  с в о јс т в а  р а т н о г  в о јн о г  и н в а л и д а . '

1. С и с т е м  з а ш т н т е  в о јн и х  и н в а л и д а  је  р а з в и је н ,  к а к о  к в а л и т а -  
т и в н о ,  т а к о  и  к в а н т и т а т и в н о ,  т е  п р е д с т а в љ а  у з о р  з а ш т и т е  к а к в о ј  т е -  
ж е  о с т а л е  к а т е г о р и је  и н в а ш д н н х  л н ш .  Т о м  ц и љ у  н а јб л и ж и  с у  ц и -  
в и л н и  и н в а ш д и  р а т а .

I Нешто ширн обим заштите имају само ратнн војни инвалиди кол којнх је 
оштећење органнзма настхзо 17. 8. 1990. годпне и касније.
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y  већини држава, при уређивању посебних права инвалидних 
лица полази се од узрока инвалидности, што значи од околности 
настанка оштећења организма. Из тога произилази да постоје раз- 
лике у обиму и нивоу заштите инвалидних лица. Насупрот томс, 
постоје захтеви инвалидних лица да се при уређивању права инва- 
лидних лица полази од последица инвалидности, што значи од по- 
треба инвалидних лица, без обзира на то под којим околностима је 
наступила инвалидност, односно оштећење организма. Највишом 
дрЈлдтвеном вредношћу традиционално се сматра учешће у рату, 
ради одбране земље. Стога се заштита војних инвалида одваја од 
општег система заштите инвалидних лица, у погледу законског ре- 
гулисања, финансирања, административне организаниције, услова 
за остварење права, обима и нивоа заштите. Унутар сваког подси- 
стема заштите инвалидних лица, при уређењу права критеријум су 
последице, стање услед инвалидности, при чему ће ниво заштите 
бити повољнији што је инвалидност тежа^.

2.

Околности настанка оштећења организма одређују постојање 
различитих катсгорија инвалидних лица и представљају основ за 
установљење различитих подсистема заштите инвалидних лица. На- 
супрот томе, оштећење организма одређује разлику између инва- 
лидних лица и лица која нису инвалидна, и представља основ за 
установљење посебних овлашћења инвалидних лица у облику си- 
стема заштите инвалидних лица.

Оштећења организма су бројна и разноврсна. He може се сма- 
трати инвалидним лицем свако лице код кога постоји оштећење ор- 
ганизма, нити свако оштећење организма мора за последицу имати 
инвалидност. Инвалидно лице и инвалидност се различито одређу- 
ју, у зависности да ли се одређују са општег становишта или с по- 
себног становишта.^ Инвалиди, у општем, најширем смислу, сва 
лица без обзира на узраст код којих постоји оштећење или дефор- 
мација организма или поремећај његових функиија који имају за 
последицу неспособност или осетније смањење способности за жи- 
вот и рад под редовним условима или тешкоће за нормалну актив- 
ност и остваривање животних потреба и то без обзира на узрок — 
урођена инвалидност, инвалидност као последица болести, повреде, 
професионалне болести итд.

У Декларацији о правима инвалида, инвалидом се сматра свако 
лице које није у стању да само обезбеди у целости или делимично

2 0  положају инвалидних лица и соиијалним правима тих лица видети: Ана 
Лукић, Социјална права инвалидних лица, Београд, 1980.

3 Ана Лукић, Социјалиа права инвалидних лица, Београд, 1980; Правна енцикло- 
педија, Београд, 1979. и друго.
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потребе нормалног индивидуалног или друштвеног живота услед 
дефектности урођене или не, у погледу својих физичких или мен- 
талних способности (резолуција број 3447 OUN 1975).

У Декларацији број 99. Међународне организације рада инва- 
лидном особом се сматра она особа чији су изгледи да добије или 
сачува одговарајуће запослење знатно смањени као резултат физич- 
Kor или менталног стања.

Под инвалидним лицем, према Ани Лукић, сматра се лице ко- 
ме неки трајни физички или психички недостатак не само да омета 
равноправну утакмицу са грађанима који тај недостатак немају, него 
се због физичког или психичког оштећења налазе у таквом стању да 
без посебне друштвене помоћи нису у могућности да сами обезбеде 
задовољење ни својих основних потреба које могу бити индивиду- 
алне, друштвене или и једне и друге. У оквиру наведене дефиниције 
не узимају се значи у обзир лица са физичким или психичким 
оштећењем којима за осамостаљење у животу и раду није потреб- 
на помоћ друштва, посебна овлашћења у њихову корист, посебна 
права.

Инвалидност, у систему пензијског и инвалидског осигурања, 
постоји кад код осигураника настане трајно смањење или губитак 
способности за рад на свом послу због про.мене у здравственом ста- 
њу проузроковане повредом на раду, професионалном болешћу, по- 
вредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем 
или медицинском рехабилитацијом.

Из наведених дефиниција се може закључити да су инвалидна 
лица; 1) лица код којих постоји оштећење организма услед чега су 
та лица неравноправна у животу и раду са лицима која нису инва- 
лидна, 2) лица којима је ради компензације неравноправности у 
животу и раду неопходна помоћ друштва, односно посебна права у 
њихову корист.

Оштећење организма, само по себи, не мора чинити неко лице 
инвалидом. Потребно је да буде испуњен и други услов — да су 
услед оштећен.а организма наступиле прописане последице. За раз- 
лику од оваквог субјективног приступа, у систему заштите војних 
инвалида'', оштећења организма као услов за стицање својства вој- 
ног инвалида, постављено је на другачији, објективан начин. Испу- 
н>ен је услов за стицање услова за стицање својства војног инвалида 
у погледу оштећења организма уколико се по основу истог утврди 
војни инвалидитет у прописаној висини. При утврђивању војног 
инвалидитета: 1) субјективне последице оштећења организма не ути- 
чу ни на утврђивање нити на висину војног инвалидитета, 2) за 
исто оштећење организма сваком војном инвалиду се утврђује исти

■* Као и у систему заштите цивилних инвалида рата који се у великој мери на- 
слања на систем заштите војних инвалида јер се сходно примењују прописи о рат- 
ннм војним инвалидима.
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војни инвалидитет и у истој висини, 3) за свако оштећење органи- 
зма унапред су прописана правила за утврђивање војног инвалиди- 
тета и за утврђивање висине војног инвалидитета.

На стицање својства и остваривање права војних инвалида не 
утиче негативно околност што се војни инвалидитет утврђује на 
објективан начин:

а) услови који се односе на војни инвалидитет нису строги:
— доња граница војног инвалидитета за стицање својства вој- 

ног инвалида је ниско одређена, посебно за ратне војне инвалиде,
— оштећења организма по основу којих се може утврдити вој- 

ни инвалидитет су веома бројна и разноврсна,
— војни инвалидитет се може утврдити за више степена тежи- 

не сваког оштећења организма, a не само за тешке облике оштеће- 
н>а организма,

— за исто оштећење организма утврђује се инвалидитет у већој 
висини него што је предвиђено прописима о пензијском и инва- 
лидском осигурању;

б) сваки војни инвалид може остварити права обухваћена си- 
стемом заштите војних инвалида којима се обезбеђује материјална 
сигурност војног инвалида уколико испуњава услове у погледу ви- 
сине прихода и неспособности за рад. Притом се неспособност за 
рад утврђује према последицама војног инвалидитета и осталих оште- 
ћења организма на радну способност војног инвалида.

III

ПРИНЦИПИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ВИСИНА ВОЈНОГ 
ИНВАЛИДИТЕТА

Војни инвалидитет је оштећење организма настало под околно- 
стима прописаним Законом о основним правима бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца. Према узроку настанка оштеће- 
ња организма, војни инвалидитет се утврђује по основу: 1) оштеће- 
н>а организма насталог услед ране, повреде и озледе, 2) оштећења 
организма насталог услед болести, 3) оштећења организма насталог 
услед погоршања болести.

Разврставање у три групе је извршено полазећи од принципа 
за утврђивање војног инвалидитета и од висине војног инвалидите- 
та као услова за стицање својства војног инвалида.

Принципи за утврђивање војног инвалидитета по основу оште- 
ћења организма насталог услед ране, повреде и озледе су: 1) права 
која се стичу по основу ране, повреде и озледе не застаревају, 2) 
војни инвалидитет у најнижој висини која омогућава стицање свој- 
ства војног инвалида, може се утврдити по основу више оштећења 
организма која свако за себе не достижу висину војног инвалидите-
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та која омогућава стицање својства војног инвалида, 3) својство вој- 
ног инвалида по основу оштећења организма које је настало услед 
ране, повреде или озледе, може се утврдити само ако је рана, по- 
вреда или озледа оставила видне трагове (јасно видљиви трагови на 
површини тела и видљива оштећења унутрашњих органа утврђена 
одговарајућим дијагностичкнм методима).

Принципи за утврђивање војног инвалидитета по основу оште- 
ћења организма насталог услед болести су; 1) својство војног инва- 
лида по основу оштећења организма насталог услед болести може 
се стећи ако је захтев поднет у року пет година, 2) више оштећења 
организма која свако за себе не достиже апсолутну доњу границу 
војног инвалидитета, која омогућава стицање својства војног инва- 
лида, не могу довести до стицања својства војног инвалида нити до 
повећања војног инвалидитета.

Принципи за утврђивање војног инвалидитета по основу оште- 
ћења организма насталог услед погоршања болести су: 1) својство 
војног инвалида по основу оштећења организма насталог услед по- 
горшања болести може се стећи ако је захтев поднет у року пет го- 
дина, 2) више оштећења организма која свако за себе не достиже 
апсолутну дољу границу војног инвалидитета, која омогућава стица- 
ње својства војног инвалида, не могу довести до стицан>а својства 
војног инвалида нити до повећања војног инвалидитета, 3) висина 
војног инвалидитета која је одређена при првом утврђивању војног 
инвалидитета не може се доцније повећати без обзира на даље по- 
горшање оштећења организма.

Условн за стицање својства ратног војног инвалида који се од- 
носе на војни инвалидитет су: 1) војни инвалидитет од најмање 20% 
настао услед ране, повреде или озледе задобијене при вршењу војне 
дужности или друге дужности за војне циљеве, 2) војни инвалиди- 
тет од најмање 20% настао услед болести задобијене при вршењу 
војне дужности или друге д^окности за војне циљеве, 3) војни инва- 
лидитет од најмање 20% настао услед болести погоршане при врше- 
њу војне дужности или друге дужности за војне циљеве.

Услови за стицање својства мирнодопског војног инвалида који 
се односе на војни инвалидитет су: 1) војни инвалидитет од најма- 
ње 20% настао услед ране, повреде или озледе задобијене у вршењу 
војне службе или дужности у вези с том службом, 2) војни инвали- 
дитет од најмање 60% настао услед болести која је у узрочној вези 
са вршењем војне службе њли дужностн у вези с том службом, 3) 
војни инвалидитет од најмање 60% настао услед погоршања болести 
које је у узрочној вези с вршењем војне службе или дужности у вези 
с том службом, 4) војни инвалидитет од најмање 50% настао услед 
болести које је у узрочној вези с вршењем обавезне војне службе 
ван територије CPJ, 5) војни инвалндитет од најмање 50% настао 
услед погоршања болести које је у узрочној вези с вршењем обаве- 
зне војне службе ван територнје CPJ, 6) војни инвалидитет од нај-

60



мање 20% настао услед болести или погоршања болести ако је мир- 
нодопски војни инвалид уживао то својство најмање пет година па 
је услед погоршања стања смањен процент војног инвалидитета.

Војни инвалиди се разврставају у групе војног инвалидитета 
према степену оштећења организма израженом у проценту. Према 
проценту војног инвалидитета, војни инвалиди се разврставају у де- 
сет група војног инвалидитета и то: I група: инвалиди са 100% ин- 
валидитета којима је за редован живот потребна нега и помоћ, II 
група: инвалиди са 100% инвалидитета, III група: инвалиди са 90% 
инвалидитета, IV група: инвалиди са 80% инвалидитета, V група: 
инвалиди са 70% инвалидитета, VI група: инвалиди са 60% инвали- 
дитета, VII група: инвалиди са 50% инвалидитета, VIII група: инва- 
лиди са 40% инвалидитета, IX група; инвалиди са 30% инвалидите- 
та, X група: инвалиди са 20% инвалидитета.

Овакав систем разврставања војних инвалида је преузет из си- 
стема заштите ратних инвалида Краљевине Југославије.^

Узимајући као критеријум војни инвалидитет, права војних ин- 
валида се деле на:

а) права која припадају сваком војном инвалиду и права која 
може остварити сваки војни инвалид

— права чија је висина иста за све војне инвалиде,
— права чија висина зависи од тога у коју је групу војни инва- 

лид разврстан.
б) права која не могу остварити сви војни инвалиди
— права која могу остварити само војни инвалиди одређених 

група,
— права за чије остварење није битна само група војног инва- 

лидитета већ и садржина војног инвалидитета.

IV

УЗРОК ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА

1.

Подела узрока оштећења организма на ране, повреде, озледе и 
болести преузета је из система заштите ратних инвалида Краљевине 
Југославије.^ С медицинског становишта подела узрока оштећења 
организма се врши на другачији начин''.

5 Видети параграф 43. Ур>едбе о ратним инвалидима и осталим жртвама рата.
 ̂ Видети параграф 2. исте Уредбе.
 ̂ Др Милован Миловановић, Судска медицина, Београд—Загреб, 1965; Меди- 

цинска енциклопедија, Загреб, 1963; др Драгиша Поповић, др Милош Тасић и сарад- 
ници, Правна медицина, Нови Сад, 1996; др Јован Марић и др Михаило Лукић, 
Правна медицина, Београд, 1998.
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Неподударање разврставања узрока насилног оштећења орга- 
низма, у правном и медицинском смислу, не утиче на права војних 
инвалида: 1) група оштећења рана, повреда и озледа обухвата сва 
насилна оштећења организма, 2) услови за стицање својства војног 
инвалида и за утврђивање војног инвалидитета су исти за све врсте 
насилног оштећења организма, 3) по основу насилних оштећења 
организма може се утврдити војни инвалидитет и признати својство 
војног инвалида само ако су та оштећења оставила видне трагове,
4) уколико су манифестације поремећаја код природног и насилног 
оштећења организма идентичне, медицински треба утврдити узрок 
оштећења организма водећи рачуна о томе да ли су насилна оште- 
ћења организма оставила видне трагове.

Узрок природног оштећења здравља је од значаја за признање 
својства војног инвалида и за утврђивање војног инвалидитета: 1) 
уколико је узрок природног оштећења здравља спољашњи, војни 
инвалидитет се утврђује по основу оштећења организма насталог 
услед болести, 2) уколико је узрок природног оштећења здравља 
унутрашњи или није познат, војни инвалидитет се утврђује по осно- 
ву оштећења организма насталог услед погоршања болести.

Војни инвалидитет се утврђује по основу оштећења организма 
услед погоршања болести: 1) када је узрок природног оштећења 
здравља унутрашњи или када није познат, 2) када је узрок природ- 
Hor оштећења здравља спољашњи, али се медицински утврди да 
је раније постојала болест која се погоршала под околностима на 
основу којих се стиче својство војног инвалида.

He утврђује се увек војни инвалидитет по основу погоршања 
болести, за природна оштећења здравља чији је узрок унутрашњи 
или није познат. За оштећење здравља настало услед малигних нео- 
пластичних процеса и дијабетеса, који су последица насилног оште- 
ћења здравља (ране, повреде или озледе), војни инвалидитет се 
утврђује по основу болести, a не по основу погоршања болести.

2.

Узрочна веза између вршења војне службе или дужности у вези 
с том службом и болести или погоршања болести је посебан услов 
за стицање својства мирнодопског војног инвалида по основу оште- 
ћења организма насталог услед болести или погоршања болести. 
Овај услов, узрочна веза није прописан за стицање својства ратног 
војног инвалида.

Чињеница да је болест или погоршање болести у узрочној вези 
с вршењем војне службе утврђује се на основу налаза и мишљења 
надлежних лекарских комисија. Притом није прописано: 1) које бо- 
лести могу настати или се погоршати при вршењу војне службе или 
дужности у вези с том службом, 2) на основу којих критеријума се 
утврђује да постоји узрочна веза.
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y  систему заштите војних инвалида није прописано као општи 
услов по основу којих болести и погоршања болести се може стећи 
својство мирнолопског војног инвалила, a најважнији посебан услов 
је узрочна веза између вршења војне службе или лужности у вези с 
том службом и оштећења организма насталог услел болести или по- 
горшања болести.

Узрочност је објективна веза узрока и његове послелице. Узрок 
послелице је услов који претхоли послелици и без чијег постојања 
послелица не може наступити, a истовремено је ловољан ла кал по- 
стоји послелица нужно наступа. Ралње и појаве могу бити: I. инди- 
ферентне према последици, 2. услови последице и 3. узроци после- 
дице. Услов је узрок последице, ако је једини услов. Међутим, ако 
постоји више услова (непосредних или посредних): 1. један од усло- 
ва је узрок последице, 2. сваки услов је узрок последице или 3. сви 
услови су узроци последице као скуп односно као целина.

Између вршења војне службе или дужности у вези с том слу- 
жбом и оштећења организма насталог услед болести или погорша- 
ња болести, по основу кога се утврђује војни инвалидитет мирно- 
допског војног инвалида, не постоји узрочна веза:

а) не постоји елементарна узрочност, јер природно оштећење 
здравља се развија спонтано, само од себе, без обзира да ли је узрок 
унутрашњи, спољашњи или није познат,

б) финална узрочност не постоји
— не постоји ниједна болест која настаје или се погоршава са- 

мо при вршењу војне службе, нити постоји болест која не може на- 
стати или се погоршати независно од вршења војне службе,

— не настаје болест нити се погоршава код свих војних лица 
која у исто време, на истом месту и на исти начин врше војну слу- 
жбу.

У систему заштите војних инвалида, однос између вршења вој- 
не службе и болести или погоршања болест као услов за стицање 
својства мирнодопског војног инвалида, био је различито одређен;
1) да је болест настала или погоршана при вршењу војне службе, 2) 
да је болест настала или погоршана као непосредна последица војне 
службе, 3) да је настанак или погоршање болести у узрочној вези с 
вршењем војне службе.

Одређивањем узрочне везе између вршења војне службе и на- 
станка или погоршања болести, као услова за стицање својства 
мирнодопског војног инвалила, настале су негативне последице: 1) 
недостатак објективног критеријума за >лврђивање односа између 
околности настанка оштећења организма и самог оштећења органи- 
зма, 2) немогућност контроле налаза и мишљења вештака од стране 
органа који решава у управној ствари, 3) налаз и мишљење вештака 
се не заснива на пропису, него на слободној оцени, 4) неравно- 
правност странака при стицању права.
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Негативне последице би се отклониле тиме што се не би тра- 
жила узрочна веза између околности настанка оштећења и самог 
оштећења, већ би се вршење војне службе сматрало поводом за на- 
станак или за погоршање болести. На тај начин, као и код ратних 
војних инвалида, био би постављен објективан критеријум — наста- 
нак болести или погоршање болести при вршењу војне службе или 
дужности у вези с том службом. На основу медицинске документа- 
ције која потиче из времена вршења војне службе или из периода 
30 дана по престанку вршења војне службе (што је и сада прописа- 
но), утврђивало би се да ли је болест настала при вршењу војне 
службе или дужности у вези с том службом односно да ли се под 
тим околностима погоршала. Уколико је нека болест настала при 
вршењу војне службе, био би испуњен услов за стицање својства 
мирнодопског војног инвалида у погледу околности настанка оште- 
ћења организма. На пример, за инфективне болести (туберкулоза, 
хепатитис и друго), био би довољан услов да су те болести настале 
за време вршења војне службе, при чему се не би утврђивало да ли 
те болести имају и какву узрочну везу са вршењем војне службе. 
Нема разлога да се однос између околности настанка оштећења ор- 
ганизма и самог оштећења организма насталог услед болести или 
погоршања болести, за мирнодопске војне инвалиде уреди другачије 
него за ратне војне инвалиде. Ово посебно са разлога што својство 
мирнодопског војног инвалида не могу остварити сва лица која вр- 
ше војну службу, већ само она војна лица која немају својство про- 
фесионалног војника, што значи да се ради о лицима која нису обу- 
хваћена пензијским и инвалидским осигурањенм војних осигура- 
ника.

V

ПРОЦЕНТ ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА

1.

Процент војног инвалидитета се утврђује по основу:
1) оштећења организма насталог услед ране, повреде, озледе и 

болести задобијене под законом прописаним околностима или услед 
болести погоршане под законом прописаним околностима

а) на месту деловања узрока оштећења организма (на пример 
прелом кости услед устрелне ране),

б) ван места деловања узрока оштећења организма (на пример 
парализа екстремитета настала услед прелома кичме),

2) оштећења организма насталог као последица оштећења ор- 
ганизма по основу кога је раније утврђен војни инвалидитет (на
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пример туберкулоза бубрега настала као последица туберкулозе плу- 
ћа по основу које је раније утврђен војни инвалидитет),

3) каснијег погоршања оштећења организма по основу кога је 
раније утврђен војни инвалидитет (на пример уместо ограничене 
покретљивости — контрактуре колена, касније настала укоченост 
колена), при чему се не узима у обзир погоршање настало услед 
старења,

4) оштећења организма насталог услед употребе стандардних 
лекова (на пример оштећење слуха настало као последица лечења 
туберкулозе антибиотицима),

5) оштећења организма насталог услед операција и других те- 
рапеутских подухвата предузетих ради лечења оштећења организма 
задобијеног под законом прописаним околностима (на пример ам- 
путација рањене ноге),

6) оштећења организма насталог услед ношења ортопедског 
помагала,

7) губитка или тешког оштећења парног органа ако је други 
парни орган изгубл>ен или тешко оштећен под законом прописаним 
околностима,

8) оштећења организма малолетника и ратних заробљеника на- 
сталог услед психосоматских оштећења и поремећаја.

2.

Начела за утврђивање процента војног инвалидитета

а) Начело закониШости
Принципи за утврђивање војног инвалидитета и за утврђивање 

висине војног инвалидитета прописани су Законом о основним пра- 
вима бораца, војних инвалида и породица палих бораца. Правилник 
о утврђивању процента војног инвалидитета садржи општа правила 
за одређивање висине војног инвалидитета, док Листа процената 
војног инвалидитета (која је саставни део Правилника) садржи по- 
себна правила за поједина оштећења организма.

Органи који решавају о управним стварима утврђују процент 
војног инвалидитета на основу налаза и мишљења надлежних ле- 
карских комисија. Лекарске комисије дају налаз и мишљење на ос- 
нову пропису и према начелима медицинске науке. Процент војног 
инвалидитета се не може утврђивати по слободној оцени.

б) Начело објективности
Висина војног инвалидитета се одређује према степену оштеће- 

н>а организма. Субјективне тегобе (болови и друго) се не узимају у 
обзир при утврђивању процента војног инвалидитета.
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Процент војног инвалидитета се утврђује без обзира на године 
живота, школску спрему, материјално стање, занимања, обдареност 
и друге личне особине.

в) Начело сразмврности
Процент војног инвалидитета се одређује сразмерно губитку 

дела тела односно функције органа. Уколико постоји више оштеће- 
ња, проценти предвиђени за поједина оштећења се не сабирају, H e 
ro се као основ узима оштећење које повлачи највећи процент ин- 
валидитета, па се тај процент повећава с обзиром на утицај осталих 
оштећења на цео организам.

Највећи процент војног инвалидитета је 100% I групе. И у слу- 
чају да постоји више оштећења која свако за себе повлачи војни 
инвалидитет 100% I групе (на пример губитак вида оба ока и ампу- 
тација обе шаке), војни инвалидитет не може износити више од 
100% I групе. Чињеница да постоји више оштећења 100% I групе, 
утиче само на обим појединих права (степен додатка за негу и по- 
моћ и висину ортопедског додатка првог степена).

г) Начело отворености листе оштећења
Листа процената војног инвалидитета се састоји од 307 тачака, 

које обухватају поједнна оштећења или групе оштећења организма. 
Иако Листа садржи бројна и разноврсна оштећења, својство војног 
инвалида се може стећи и по основу оштећења организма које није 
обухваћено том листом. Ако оштећење организма није предвиђено, 
процент војног инвалидитета се утврђује према начелима медицин- 
ске науке и аналогном применом одредаба које се односе на слична 
оштећења организма, с тим што се може одредити мањи процент 
војног инвалидитета од предвнђеног у листи.

У принципу процент војног инвалидитета се може утврдити по 
основу свих оштећења организма. Изузетак представљају оштећења 
организма: 1) за која је изричито прописано да не мог>' бити основ 
за утврђивање војног инвалидитета (на пример, тачка 263. став 2. 
Листе процената војног инвалидитета — нетрауматичне киле се не 
узимају у обзир при утврђивању војног инвалидитета), 2) за која се 
у управном поступку утврди, на основу налаза и хшшљења надле- 
жне лекарске комисије, да нису настала нити погоршана при врше- 
њу војне дужности или у вршењу војне службе, 3) за која се у 
управном поступку утврди, на основу налаза и мишљења надлежне 
лекарске комисије, да не могу никада ни настати нити се погорша- 
ти при вршењу војне дужности или у вршењу војне службе.

д) Начело позитивне променљивости
Процент војног инвалидитета се утврђује трајно или привреме- 

но. Привремени процент војног инвалидитета утврђује се ако no-
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стоје изгледи да ће се оштећење организма у знатној мери побољ- 
шати применом било ког медицинског средства.

Уколико након признања права код војног инвалида наступе 
промене које мењају утврђени процент војног инвалидитета, војни 
инвалид може поднети захтев за утврђивање новог процента војног 
инвалидитета, разврставање у вишу групу и за признање већег оби- 
ма права. Насупрот томе, законом није предвиђена могућност да се 
покрене поступак за смањење утврђеног процента војног инвалиди- 
тета, уколико наступе промене које мењају процент војног инвали- 
дитета због побољшања стања оштећења организма.

3.

Начин утврђивања процента војног инвалидитета

3.1.

Процент војног инвалидитета се утврђује на основу Листе про- 
цената војног инвалидитета, у складу с општим правилима пропи- 
саним Правилником о утврђивању процента војног инвалидитета. 
Листом процената војног инвалидитета, за поједина оштећења или 
за групе оштећења, процент војног инвалидитета је одређен или 
фиксно или у распону. Када је процент војног инвалидитета одре- 
ђен у распону, у сваком конкретном случају се утврђује да ли се ра- 
ди 0 лакшем, средњем, израженом или најтежем облику оштећења 
и за исти степен оштећења може бити одређен процент војног ин- 
валидитета у распону (на пример, 20—40% за ограничену покретљи- 
вост рамена тежег степена).

Када оштећење није предвиђено Листом процената војног ин- 
валидитета, процент војног инвалидитета се утврђује:

1. на начин који је за поједину врсту оштећења прописима од- 
ређен (на пример, за последице запаљења зглобова »хрсцс::т ?‘~>јчог 
инвалидитета се одређује као за трауму зглобова или за оштећење 
срца проузроковано запаљењем зглобова),

2. према начелима медицинске науке и аналогном применом 
одредаба које се односе на слична оштећења, с ти.м што се може 
утврдити мањи процент војног инвалидитета од прописаног у Ли- 
сти процената.

He може се утврдити процент војног инвалидитета по основу:
1. ожил>ака који не ометају функцију неког органа или неког 

дела тела или уколико не стварају нагрђеност,
2. оштећења за које је прописано да не могу бити основ за од- 

ређивање процента војног инвалидитета (на пример, по основу на- 
грђености мушкарца не може се утврдити војни инвалидитет уколи- 
ко се не ради о нагрђености главе или врата).
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Процент војног инвалидитета који је утврђен у Листи процена- 
та војног инвалидитета:

а) повећава се
— за 10%, уколико је мањи од 60%, за анатомска и функцио- 

нална оштећења појединих делова тела војних инвалида жена (12 
таксативно наведених оштећења и група оштећења — ампутација, 
контрактура, парализа и друго),

— за 20%, уколико је 60% или више, за анатомска и функцио- 
нална оштећења појединих делова тела војних инвалида жена (12 
таксативно наведених оштећења и група оштећења — ампутација, 
контрактура, парализа и друго),

— за 10—30%, уколико постоје неуризми са боловима и евен- 
туалним сметњама у фантомском уду као и у случају каузалгије,

б) може се повећати
— за 10% уколико је патрљак ампутиране ноге или руке непо- 

десан за ношење протезе,
— за 10 или 20% за оштећење организма психосоматског ка- 

рактера које су војни инвалиди задобили као малолетници или рат- 
ни заробљеници.

Повећање процента војног инвалидитета прописаног Листом 
процената војног инвалидитета:

1. се може извршити по више основа за исто оштећење орга- 
низма или за више оштећења организма истог војног инвалида,

2. не може довести до утврђивања већег војног инвалидитета 
од 100% друге групе, што значи да на тај начин не може бити извр- 
шено разврставање у прву групу.

3.2.

Када постоји више оштећења организма, укупан процент вој- 
ног инвалидитета се утврђује:

1. на начин прописан Листом процената војног инвалидитета,
2. на начин прописан Правилником о утврђивању процента 

војног инвалидитета.
Листом процената укупан процент војног инвалидитета је одре- 

ђен за губитак или оштећење парних органа:
1. директно
а) фиксно (на пример, 100% прве групе за ампутацију обе ша- 

ке),
б) у распону (на пример, 30—60% за контрактуру оба рамена 

тежег степена),
2. индиректно (на пример, за контрактуру скочног зглоба је од- 

ређено 20—30%, a уколико постоји контрактура оба скочна зглоба, 
процент који је одређен за контрактуру једног скочног зглоба се по- 
већава за 20%).
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Правилником о утврђивању процента војног инвалидитета су 
прописана правила за утврђивање процента војног инвалидитета у 
случају постојања више оштећења организма. Према општем прави- 
лу, ако је војни инвалидитет настао као последица више рана, по- 
вреда, озледа или болести, проценти предвиђени за поједина оште- 
ћења организма се не сабирају него се као основ узима оштећење 
које повлачи највећи процент па се тај процент повећава за 10 до 
30% с обзиром на утицај осталих оштећења на цео организам и то 
само ако је и за свако од тих оштећења у Листи предвиђено најма- 
ње од по 20%. При томе:

1. оштећења организма настала услед болести или погоршања 
болести морају повлачити војни инвалидитет најмање у висини која 
је прописана за признање својства војног инвалида, што значи нај- 
мање 60% односно 50% за мирнодопског војног инвалида,

2. опште правило се може применити само једном што значи 
да се оштећења организма не могу раздвојити да би се за сваку гру- 
пу посебно применило опште правило, a затим опште правило за 
сва оштећења организма.

Посебним правилима се делимично одступа од општег пра- 
вила:

а) процент војног инвалидитета одређен за основно оштећење 
се може повећати за више од 30%, a највише до 100% друге групе

— ако постоје најмање два оштећења,
— ако та оштећења у Листи повлаче 50% или 60%,
— ако постоји изразито оштећење организма и низа функција,
б) процент војног инвалидитета одређен за основно оштећење 

се може повећати за 40%, тако да укупан процент војног инвалиди- 
тета износи 60%, 70% или 80%

— ако постоје најмање 4 оштећења,
— ако је за свако од тих оштећења у Листи прописано 20%, 

30% или 40%,
в) услед постојања више оштећења организма одређује се војни 

инвалидитет 100% прве групе
— ако је војни инвалид непокретан, и
— ако војни инвалид није у стању да врши основне физиоло- 

шке потребе без помоћи другог лица,
г) може се утврдити војни инвалидитет од 20 или 30%, иако 

ниједно оштећење организма само за себе не повлачи војни инва- 
лидитет од најмање 20%

— ако постоји више оштећења организма,
— ако су оштећења организма настала услед ране, повреде или 

озледе (а не и болести),
— ако је за свако од тих оштећења у Листи прописан војни 

инвалидитет испод 20%,
— ако је услед свих тих оштећења организам оштећен за 20 

или 30%.
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Прописана су посебна правила и за више оштећења истог ор-
гана:

а) за орган који је у великој мери оштећен утврђује се по пра- 
вилу процент војног инвалидитета нижи од процента који је у Ли- 
сти предвиђен за потпун губитак органа,

б) ако је орган толико оштећен да је функционално потпуно 
неупотребљив, може се утврдити војни инвалидитет у висини про- 
писаној за потпун губитак (ампутацију) органа.

3.3.

Када оба парна органа нису изгубљена или оштећена при вр- 
шењу војне дужности или војне службе:

а) војни инвалидитет се утврђује као да су оба парна органа из- 
губљена и оштећена при вршењу војне дужности или војне службе, 
тако да износи до 100% прве групе

— ако је парни орган изгубљен (а не и ако је оштећен) незави- 
сно од вршења војне дужности или војне службе,

— ако је губитак парног органа настао пре вршења војне ду- 
жности односно војне службе,

— ако је други парни орган при вршењу војне дужности или 
војне службе изгубљен или оштећен за најмање 60%,

б) војни инвалидитет се утврђује тако што се процент инвали- 
дитета за оштећење или губитак оба парна органа умањује за 20% 
односно утврђује у висини 100% друге групе уколико укупно оште- 
ћење износи 100% прве групе

— ако је независно од вршења војне дужности или војне слу- 
жбе парни орган оштећен за најмање 60% или изгубљен,

— ако је парни орган оштећен или изгубљен после вршења 
војне дужности или војне службе,

— ако је други парни орган тешко оштећен или изгубљен при 
вршењу војне дужности или војне службе.

Војни инвалидитет од 100% прве групе се утврђује:
1. уколико постоји оштећење за које је Листом процената утвр- 

ђен војни инвалидитет- 100% прве групе
а) које је настало при вршењу војне дужности или војне слу-

жбе,
б) када је један парни орган изгубљен при вршењу војне ду- 

жности или војне службе, a други парни орган изгубљен пре врше- 
ња војне дужности или војне службе,

2. када је због више оштећења организма војни инвалид непо- 
кретан и није способан да врши основне физиолошке потребе без 
помоћи другог лица.

Ендогена и друга урођена или стечена склоност која условљава 
болести, чија је етиологија непозната или још није сигурно утвр- 
ђена;
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1. y принципу ce не може узимати као основ за признање вој- 
ног инвалидитета,

2. изузетно се може делимично признати војни инвалидитет 
због убрзања неповољног развоја болести

а) ако су прве појаве болести настале при вршењу војне дужно- 
сти или у вршењу војне службе, или

б) ако се здравствено стање знатније погоршало с обзиром на 
уобичајени ток болести, при вршењу војне дужности или у вршењу 
војне службе, или

в) ако је вршење војне дужности или вршење војне службе 
ометало правилно лечење.

VI

ПОСТУПАК

1.

Поступак за остваривање права војних инвалида карактеришу; 
1) институт ревизије као посебан управни поступак, 2) посебна пра- 
вила за опште институте управног поступка.

Војни инвалидитет и чињеница да је болест у узрочној вези с 
вршењем војне службе утврђују се на основу налаза и мишљења 
надлежних лекарских комисија. Лекарску комисију која даје налаз и 
мишљење органу који решава у првом степену чине три лекара спе- 
цијалиста, a лекарску комисију која даје налаз и мишљење органу 
који решава у другом степену чине пет лекара специјалиста. Реше- 
ње којим се утврђује војни инвалидитет донесено у првом степену 
подлеже ревизији. Ревизију врши орган који решава у другом степе- 
ну. Ако је изјављена жалба, у ревизији и о жалби се решава истим 
решењем. У вршењу ревизије, надлежни орган може: 1) дати сагла- 
сност на првостепено решење, 2) поништити, укинути или измени- 
ти првостепено решење и сам другачије решити ствар (у корист или 
на штету странке), и 3) поништити или укинути првостепено реше- 
ње и предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак.

Орган који води поступак дужан је да прибави налаз и мишље- 
ње надлежне лекарске комисије. Када је у питању утврђивање вој- 
ног инвалидитета по основу оштећења организма насталог услед 
погоршања болести, лекарска комисија ће дати налаз и мишљење 
по извршеном прегледу војног инвалида. Ревизија одлаже изврше- 
ње решења.

Поступак утврђивања војног инвалидитета се састоји из:
1. утврђивања
— под којим околностима је настало оштећење организма,
— да ли су испуњени правни услови,
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2. утврђивања, на основу налаза и мишљења лекарских коми-
сија,

— да ли су испуњени медицински услови,
— колика је висина — процент војног инвалидитета. 
Вештачење у управним стварима војних инвалида одступа од

општих правила вештачења у управном поступку.*
Налаз и мишљење лекарске комисије треба да буду потпуни и 

довољно образложени, да садрже све чињенице и околности које су 
са медицинског становишта од значаја за доношење правилног ре- 
шења. У поступку се морају правилно утврдити све чињенице и 
околности које су од значаја за доношење законитог и правилног 
решења. Које ће чињенице узети као доказане одлучује овлашћено 
службено лице по свом уверењу. Уколико налаз и мишљење лекар- 
ске комисије нису потпуни, јасни, довољно образложени, или нису 
дати у складу с прописима, службено лице које води управни по- 
ступак је дужно да од лекарске комисије затражи да допуни налаз и 
мишљење или да понови вештачење.

Процент војног инвалидитета се одређује трајно или привреме- 
но. Према члану 89. Закона о основним правима бораца, војних ин- 
валида и породица палих бораца, надлежни орган по службеној ду- 
жности покреће поступак за доношење новог решења о правима 
војног инвалида коме је процент војног инвалидитета утврђен при- 
времено. Решење има правно дејство од првог дана наредног месе- 
ца по истеку важења решења којим је процент војног инвалидитета 
утврђен привремено. Ако војни инвалид не приступи на преглед 
или на друти начин онемогући да лекарска комисија да налаз и ми- 
шљење, сматра се да је oziycrao од захтева за остваривање права по 
Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица 
палих бораца и поступак ће се обуставити. У случају подношења 
поновног захтева за утврђивање процента војног инвалидитета и по 
том основу за остваривање права по наведеном закону, ново реше- 
ње има правно дејство вд првог дана наредног месеца од дана под- 
ношења новог захтева.

Према правилима општег управног поступка, странка одустаје 
од захтева изјавом коју даје органу који води поступак. Поједина 
радња и пропуштање странке може се сматрати одустанком од зах- 
тева само када је то законом одређено.

При оцени да ли пропуштање војног инвалида има карактер 
одустанка од захтева треба имати у виду:

* О специфичностима вештачења у управним стварима војних инвалида виде- 
ти Мирослав Поробић, Право војних инвалида на додатак за не1у и помоћ, Право, бр. 
4/2001.
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1. да je решење којим су призната права војном инвалиду доне- 
то у поступку покренутом по захтеву војног инвалида, што значи да 
је војни инвалцд тражио и хтео признање права,

2. да се војни инвалид није противио доношен>у решења којим 
су призната права, нити је то решење оспоравао,

3. да је решење којим су призната права извршено,
4. да не постоји одустанак војног инвалида од захтева нити се 

може сматрати да је војни инвалид прећутно одустао од захтева.
Пропуштање војног инвалида које представља онемогућавање 

да лекарска комисија да налаз и мишљење је;
1. неприступање на преглед пред комисијом,
2. неприбавл>ање нове медицинске документације о стању по 

основу кога је утврђен војни инвалидитет.
Да би се та нечињења могла сматрати пропуштањем потребно 

је да првостепени орган:
1. затражи од војног инвалида нову медицинску документацију,
2. упозори војног инвалида на последице неприбављања нове 

медицинске документације или неприступање на преглед пред ко- 
мисијом.

Уколико би се онемогућавање војног инвалида да лекарска ко- 
мисија да налаз и мишљен>е и самим тим онемогућавање органа да 
утврди да ли су испуњени услови за дал>е признање права, сматрало 
одустанком војног инвалида од захтева, надлежни орган би закључ- 
ком требало да:

1. обустави поступак,
2. поништи коначно, извршно, a најчешће и правоснажно ре- 

шење, којим су војном инвалиду призната права,
3. одлучи о враћању новчаних износа које је војни инвалид 

примио на име признатих права.
Правоснажно решење, којим је војни инвалид стекао права за 

одређени период, не може се поништити:
1. нису испуњени услови за поништење правоснажног решења 

прописани Законом о општем управном поступку,
2. правоснажно решење се не може поништити закључком, a 

посебно не закључком о обуставл>ању поступка.
Поништењем решења којим је признато својство војног инва- 

лида, престао би да постоји правни основ за доношење решења на 
основу којих је војни инвалид стекао друга права. Та друга права су 
прописана савезним и републичким законима, могу бити новчана 
или неновчана. Доношењем закључка о обуставл>ању поступка због 
одустанка војног инвалида од захтева, отворило би се питање пра- 
воснажности и извршности више решења донетих на основу више 
прописа, a не само питање правоснажности и извршнос™ решења 
којим је признато својство војног инвалида привремено.

Уколико би закључак о обустављању поступка деловао само 
убудуће, не би се поставд>ало питање правоснажности и извршно-
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сти решења којим су в о јн о м  инвалиду призната права привремено. 
На тај начин закључак не би имао карактер акта којим се обуставља 
поступак због одустанка странке, већ би се радило о управном акту 
којим се одлучује о престанку права војном инвалиду након истека 
привременог признања права и то на тај начин што право престаје 
истеком важења решења којим су права призната привремено.

Пропуштање војног инвалида:
1. може значити само одустанак од даљег коришћења права, a 

не одустанак од захтева за признање права,
2. значи немогућност да надлежни орган утврди да ли су испу- 

њени услови за даље признање својства војног инвалида.
Надлежни орган може одлучити о томе да ли су испуњени 

услови за даље признање својства војног инвалида, када прибави 
налаз и мишљење надлежне лекарске комисије. Лекарска комисија 
може дати налаз и мишљење:

1. када изврши преглед војног инвалида,
2. када на основу извршеног прегледа војног инвалида и увида 

у нову медицинску документацију утврди процент војног инвалиди- 
тета.

Пропуштање војног инвалида да приступи на преглед или да 
прибави нову медицинску документацију (коју орган не може при- 
бавити јер налаз лекара специјалисте се даје на основу прегледа вој- 
ног инвалида), онемогућава се одлучивање о томе да ли су испуње- 
ни услови за даље коришћење права. Стога надлежни орган треба 
да решењем одлучи о престанку права. Како се ради о кривици вој- 
ног инвалида, доноси се решење на штету војног инвалида. Та кри- 
вица нема трајне последице, јер војни инвалид може поново подне- 
ти захтев за признање својства војног инвалида, односно утврђива- 
ње процента војног инвалидитета. Уз захтев се прилаже налаз лека- 
ра специјалисте о стању оштећења организма у моменту подноше- 
ња новог захтева. Новим решењем право се признаје од првог дана 
наредног месеца по подношењу новог захтева. To значи да се за пе- 
риод од истека важења ранијег решења до првог дана наредног ме- 
сеца по подношењу новог захтева, право не може признати јер је за 
тај период за војног инралида право трајно изгубљено због кривице 
самог војног инвалида. Обавеза је органа који води поступак да 
упозори војног инвалида на последице пропуштања и да остави до- 
вољан рок за прибављање нове медицинске документације.

Карактер управног акта, који доноси орган у случају да војни 
инвалид онемогући давање налаза и мишљен>а лекарске комисије о 
проценту војног инвалидитета, од великог је значаја:

1. ако се ради о акту којим се обуставља поступак због одустан- 
ка војног инвалида од захтева

— требало би поништити сва ранија решења којима је призна- 
то својство војног инвалида и одлучити о враћању примљених нов- 
чаних износа,
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— требало би поништити сва ранија решења којима су на ос- 
нову својства војног инвалида призната друга права на основу саве- 
зног и републичког закона, те одлучити о враћању примљених нов- 
чаних износа,

— у случају подношења новог захтева за признање својства 
војног инвалида, чињеница да је раније био подношен захтев не би 
имала никаквог утицаја при одлучивању,

2. ако се ради о акту којим се обуставља поступак покренут по 
службеној дужности ради одлучивања о томе да ли су испуњени 
услови за даље признање својства војног инвалида

— нови захтев не би имао карактер захтева за признање свој- 
ства војног инвалида, већ би се радило о захтеву за продужење свој- 
ства војног инвалида,

— чињенично стање не би требало утврђивати у потпуности, 
већ би се полазило од чињеничног стања утврђеног у ранијем по- 
ступку те би се утврђивале само оне чињенице које су од значаја за 
доношење новог решења,

— у случају доношења новог закона, у принципу не би било 
разлике у положају војних инвалида којима је по ранијем закону 
право признато привремено, што значи да би се примењивале од- 
редбе новог закона које се односе на војне инвалиде који су то свој- 
ство имали привремено у моменту ступања на снагу новог закона,

3. ако се ради о акту којим право престаје:
— нови захтев има карактер захтева за признање својства вој- 

ног инвалида,
— чињенично стање се у потпуности поново утврђује,
— у случају доношења новог закона, увек и без изузетка се 

примењује закон који је на снази у моменту подношења новог зах- 
тева, без обзира да ли је раније важећи закон био повољнији,

— уколико су законом (што је сада случај) прописана посебна 
правила за лица којима је престало својство војног инвалида, при- 
мењују се та посебна правила.

3.

Висина војног инвалидитета није непроменљива, јер се про- 
цент војног инвалидитета, који је утврђен правоснажним решењем, 
може повећати на законом прописани начин. Према члану 90. За- 
кона о основним правима бораца, војних инвалида и породица па- 
лих бораца, ако настану промене које су од утицаја на права утврђе- 
на коначним решењем, војни инвалид може поднети захтев за утвр- 
ђивање новог процента војног инвалидитета:

1. по протеку две године од доношења коначног решења којим 
су угврђена права,
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2. no протеку две године од доношења решења којим је одбијен 
раније поднети захтев за утврђивање новог процента војног инвали- 
дитета,

3. пре истека две године од доношења решен>а којим је раније 
поднети захтев усвојен или одбијен, уколико наступе оштећења ор- 
ганизма за која је прописано да се захтев може поднети и пре исте- 
ка законом прописаног рока (6 оштећења односно група оштећења).

Поступак ће се покренути по захтеву, уколико војни инвалид 
учини вероватним да је настала промена од утицаја на утврђено 
право. Сматра се да је учињено вероватним да је настала промена: 
1) ако војни инвалид о томе поднесе налаз лекара специјалисте и 2) 
ако посебна лекарска комисија, на основу налаза лекара специјали- 
сте и друге медицинске документације, да мишљење да има основа 
да се преиспита утвђени процент војног инвалидитета. Захтев ће се 
одбацити уколико није учињено вероватним да је настала промена, 
a против те одлуке се не може изјавити жалба.

Овакво уређивање покретања поступка за утврђивање новог 
процента војног инвалидитета, представља одступање од општих 
правила управног поступка за покретање управног поступка. Захтев 
се одбацује закључком због: 1) ненадлежности, 2) постојања фор- 
малног недостатка који спречава поступање органа, 3) неразумљи- 
вости поднеска, 4) непотпуности поднеска и 5) непостојања услова 
за покретање поступка. Уколико војни инвалид не поднесе нов на- 
лаз лекара специјалисте о оштећењима организма по основу којих је 
утврђен војни инвалидитет, није испуњен први услов за покретање 
поступка за утврђивање новог процента војног инвалидитета, те ће 
захтев бити одбачен. Међутим, не ради се о неиспуњавању услова 
за покретање поступка, већ о некомплетности захтева. Војни инва- 
лид је дужан да докаже основаност захтева, те као доказно средство 
прилаже налаз лекара специјалисте. Орган који води поступак не 
може по службеној дужности прибавити налаз лекара специјалисте, 
пошто лекар специјалиста даје налаз по извршеном прегледу војног 
инвалида. Неиспуњавање другог услова за покретање поступка за 
утврђивање новог процента војног инвалидитета значи да је орган, 
на основу мишљења вештака, утврдио да захтев није основан.

He може се захтев ‘одбацити због тога што није учињено веро- 
ватним да су испуњени услови за признање права, нити чињеница 
да није учињено вероватним да настала промена може значити да 
нису испуњени услови за покретање поступка. Захтев се одбацује 
закључком када надлежни орган, поводом стављеног захтева стран- 
ке, нађе да нема услова за покретање поступка. To значи да се зах- 
тев одбацује због непостојања услова за покретање поступка, a не 
због непостојања услова за признање права. Захтев војног инвалида 
за утврђивање новог процента војног инвалидитета, поднет пре ис- 
тека рока од две године, биће одбачен због непостојања услова за 
покретање поступка. Понекад непостојање услова за покретање no-
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ступка, истовремено значи и непостоЈање услова за признање пра- 
ва. Захтев војног инвалида за утврђивање новог процента војног 
инвалидитета, у случају да је војни инвалидитет утврђен по основу 
оштећења организма насталог услед погоршања болести, биће одба- 
чен због непостојања услова за покретање поступка, што истовр>е- 
мено значи да нису испун>ени ни услови за повећање процента вој- 
ног инвалидитета. Према томе, када орган поводом захтева странке 
нађе да нема услова за покретање поступка, то не значи да захтев 
странке није основан, већ значи да се не може покренути поступак 
у коме би се утврђивало да ли је захтев основан. Ако рок од две го- 
дине није протекао, војном инвалиду се не може повећати процент 
војног инвалидитета, стога се не може покренути поступак за утвр- 
ђивање новог процента војног инвалидитета, без обзира да ли је на- 
ступило погоршање оштећења организма које би повлачило већи 
процент војног инвалидитета. Исто тако, погоршање оштећења ор- 
ганизма војног инвалида коме је процент војног инвалидитета утвр- 
ђен по основу погоршања болести, не може довести до повећања 
процента војног инвалидитета, те стога не може бити покренут по- 
ступак за утврђивање новог процента војног инвалидитета. To зна- 
чи да када захтев за утврђивање новог процента војног инвалидите- 
та ни у ком случају не може бити основан, без обзира на стање 
оштећења организма, поступак за утврђивање новог процента вој- 
ног инвалидитета не може бити покренут.

Према правилима општег управног поступка, орган може у 
скраћеном поступку решити управну ствар непосредно ако је про- 
писом предвиђено да се управна ствар може решити на основу чи- 
њеница и околности које нису у потпуности утврђене или се дока- 
зима само посредно утврђују, па су чињенице и околности учињене 
вероватним, a из свих околности произилази да захтеву странке 
треба удовољити. Вероватност представља блажи степен извесности 
постојања неких чињеница.® Доказивање има за циљ да службено 
лице које води поступак увери у истинитост правно релевантних 
чињеница, док учинити неке чињењице и околности вероватним 
има за циљ стварање уверења о могућности постојан>а односно 
истинитости неке околности.'® Чињенице се могу учинити вероват- 
ним, a не морају се доказати, само у случају да се управна ствар i>e- 
шава тако што се захтев странке усваја. У управним стварима вој- 
них инвалида спроводи се доказни поступак ради утврђивања да ли 
има услова за покретање поступка за утврђивање новог процента 
војног инвалидитета. Тај поступак има карактер решавања управне 
ствари, што произилази из следећих чин>еница:

1. управни поступак је покренут,
2. утврђиване су одлучне чињенице и околности.

® Др Драган Милков, Управно право (управна делаШносШ), Нови Сад, 1997. 
Др Славољуб Поповић, Управно право (оОшШи део), Београд, 1975.
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3. вршено је доказивање вештачењем,
4. извршена је оцена доказа,
5. решена је управна ствар тако што захтев није усвојен, a у 

форми закључка којим је одбачен захтев за утврђивање новог про- 
цента војног инвалидитета, јер нема услова за покретање поступка 
због разлога што није учињено вероватним да је настала промена 
од утицаја на утврђено право.

Поступак утврђивања новог процента војног инвалидитета се 
састоји из две фазе:

1. прва фаза
— ова фаза поступка је обавезна,
— чињенице се не доказују, већ се утврђује да ли су чињенице 

учињене вероватним,
— вештачењем се утврђује да ли постоји погоршање стања оште- 

ћења организма по основу кога је утврђен војни инвалидитет,
— ова фаза се завршава или доношењем закључка којим се 

захтев одбацује или се без доношења управног акта прелази у другу 
фазу,

2. друга фаза
— ова фаза поступка није обавезна,
— чињенице се утврђују доказима, што значи да морају бити 

доказане, a не учињене вероватним,
— вештачењем се утврђује да ли настала промена оштећења 

организма доводи до повећања процента војног инвалидитета (на 
пример, смањење слуха или оштећење вида за неколико процената 
не доводи до повећања процента војног инвалидитета),

— ова фаза се завршава доношењем решења којим се решава 
управна ствар тако што се или захтев усваја и повећава процент вој- 
ног инвалидитета или тако што се захтев одбија.

Решењем се одлучује о управној ствари која је предмет поступ- 
ка, док се закључком одлучује о питањима која се тичу поступка. 
Закључком, којим се одбацује захтев за утврђивање новог процента 
војног инвалидитета, не одлучује се о питањима поступка, већ се 
одлучује 0 управној ствари која је предмет управног поступка.

Против решења, којим се одлучује у управним стварима војних 
инвалида, може се изјавити жалба, a допуштена је и жалба протав 
закључка којим се одбацује захтев због тога што нема услова за по- 
кретање поступка. Насупрот томе, против закључка којим се одба- 
цује захтев за утврђивање новог процента војног инвалидитета, није 
допуштена жалба, већ се може покренути управни спор. Одлуком 
Савезног уставног суда (број У199/94. од 16. маја 2000. године) је 
утврђено да нису сагласне са Уставом CPJ одредбе члана 90. став 5. 
и 6. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и поро- 
дица палих бораца, којима је прописано да ће се одбацити захтев 
ако није учињено вероватним да је настала промена и да се против 
одлуке о одбацивању захтева не може изјавити жалба.
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Нема разлике између поступка за утврђивање новог процента 
војног инвалидитета војних инвалида и поступка за утврђивање про- 
цента војног инвалидитета лица којима је престало својство војног 
инвалида због неиспуњавања услова за стицање тог својства у по- 
гледу висине војног инвалидитета (члан 91. Закона о основним пра- 
вима бораца, војних инвалида и породица палих бораца). Положај 
лица која су привремено имала својство војног инвалида је једнак 
положају војних инвалида приликом утврђивања процента војног 
инвалидитета. To значи:

1. да се у поступку утврђивања процента војног инвалидитета 
не утврђују околности настанка оштећења организма,

2. да се не примењују одредбе закона којима је прописан нов 
начин утврђивања околности настанка оштећења организма,

3. да се не примењују одредбе закона којима је прописан рок за 
утврђивање војног инвалидитета по основу оштећења организма на- 
сталог услед болести или погоршања болести.

Положај лица која су имала својство војног инвалида, немају 
лица чији је захтев у ранијем поступку:

1. одбачен због неблаговремености, непотпуности или због дру- 
гих разлога,

2. одбијен због неиспуњавања услова у погледу настанка окол- 
ности оштећења организма,

3. одбијен због неиспуњавања услова у погледу висине војног 
инвалидитета,

4. одбијен решењем донетим у поступку ревизије, при чему је 
поништено првостепено решење којим је признато својство војног 
инвалида.

Чињеница да је раније поднет захтев који није усвојен (јер је 
сдбијен или одбачен), није од значаја за решавање. To значи;

1. да нови поднесак има карактер захтева за признање својства 
војног инвалида,

2. да се управна ствар решава применом закона који је на сна- 
зи у моменту подношења новог захтева.

Благовременост захтева за признање својства војног инвалида 
се одређује према моменту подношења новог захтева. Околности 
настанка оштећења организма се утврђују само писаним доказним 
средствима, без обзира што су те околности у ранијем поступку 
утврђене на други начин (на основу исказа сведока и друго).

Право на утврђивање новог процента војног инвалидитета од- 
носно на утврђивање проиента војног инвалидитета имају само вој- 
ни инвалиди и лица која су имала својство војног инвалида. При 
томе се уз својство војног инвалида везује коришћење права утврђе- 
них коначним решењем, што није ни случајно ни сувишно. У рани- 
јој судској пракси, војним инвалидом је сматрано и лице чији је зах-

4.
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тев за признање своЈСтва ратног или мирнодопског в о јн о г  инвалида 
одбијен због тога што није био испуњен услов у погледу висине 
војног инвалидитета. Такво становиште је противречило законској 
дефиницији војног инвалида, јер се војним инвалидом сматрало и 
лице које не испуњава услове за признање својства војног инвалида. 
На тај начин војним инвалидом је сматрано лице: 1) коме није било 
признато својство војног инвалида, 2) коме нису била призната 
права војног инвалида, 3) чији је захтев за признање својства војног 
инвалида одбијен, 4) код кога је постојао војни инвалидитет у мањој 
висини од законског минимума за стицање својства војног инва- 
лида. Непризнавање својства војног инвалида у ранијем поступку 
имало је за последицу да је стечено право да се у новом поступку 
нови поднесак не сматра захтевом за признање својства војног ин- 
валида, већ захтевом за утврђивање процента војног инвалидитета. 
На тај начин нису се примењивале одредбе закона које се односе на 
рок за подношење захтева нити одредбе које се односе на начин 
утврђивања околности настанка оштећења организма.

vn
ЗАКЈБУЧАК

Општим термином војни инвалиди обухваћене су две категори- 
је инвалида, ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди, 
које повезују околности настанка оштећења организма. Сличност 
околности настанка оштећења организма има за последицу да права 
која имају, мирнодопски војни инвалиди остварују под истим усло- 
вима и у истом обиму као и ратни војни инвалиди. Насупрот томе, 
због различитих околности настанка оштећења организма, постоје 
разлике у условима за стицање својства и у обиму заштите: 1) свој- 
ство ратног војног инвалида могу стећи не само војна лица него и 
цивилна лица, 2) својство мирнодопског војног инвалида не само 
да не могу стећи цивилна лица, већ не могу стећи ни сва војна ли- 
ца, 3) услови који се односе на оштећења организма строжи су за 
стицање својства мирнодопског војног инвалида него за стицање 
својства ратног војног инвалида, 4) мирнодопски војни инвалиди не 
могу остварити сва права која могу остварити ратни војни инва- 
лиди.

Околности настанка оштећења организма одређују постојање 
различитих категорија инвалидних лица и представљају основ за 
установљење различитих подсистема заштите инвалидних лица. На- 
супрот томе оштећење организма одређује разлику између инвалид- 
них лица и лица која нису инвалидна и представља основ за уста- 
новљење посебних овлашћења инвалидних лица у облику система 
заштите инвалидних лица. Полазећи од околности настанка оште-
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ћења организма војних инвалида, систем заштите војних инвалида 
се квалитативно и квантитативно издваја из општег система зашти- 
те инвалидних лица. У општем систему заштите инвалидних лица, 
при утврђивању да ли је неко лице инвалидно, полази се од спо- 
собности за живот и рад тог лица. Насупрот томе, инвалидитет вој- 
них инвалида се одређује објективно, при чему је обезбеђен већи 
ниво заштите, a негативне последице објективног приступа су из- 
бегнуте.

Оштећења организма, по основу којих се утврђује војни ин- 
валидитет, деле се на насилна оштећења здравл>а и на природна 
оштећења здравља. Основни предуслов за утврђивање војног инва- 
лидитета по основу природног оштећења здравл>а је да је захтев 
поднет у законом прописаном року, док је основни предуслов за 
утврђивање војног инвалидитета по основу насилног оштећења здра- 
вља да је насилно оштећење здравл>а оставило видне трагове. Војни 
инвалидитет се утврђује у висини оштећења организма које је проу- 
зроковано насилним или природним оштећењем здравља. Уколико 
је узрок природног оштећења здравл>а унутрашњи или није познат, 
војни инвалидитет се не утврђује у висини целокупног оштећења 
организма већ се утврђује у одговарајућем делу целокупног оштеће- 
н>а те се тако утврђена висина војног инвалидитета не може доцни- 
је повећати. При стицању својства војног инвалида по основу при- 
родног оштећења здравља, постоје значајне разлике између ратних 
војних инвалида и мирнодопских војних инвалида. Доња граница 
висине војног инвалидитета за стицање својства ратног војног инва- 
лида је нижа од доње границе висине војног инвалидитета за стица- 
ње својства мирнодопског војног инвалида. Друга битна разлика је 
додатни услов за утврђивање војног инвалидитета мирнодопских 
војних инвалида — узрочна веза између вршења војне службе и на- 
станка или погоршања болести. Неодређеност овог услова проузро- 
кује негативне последице. При утврђивању војног инвалидитета по 
основу оштећења организма насталог услед болести или погоршања 
болести, основно је раздвојити узрок оштећења организма од пово- 
да за настанак, испољавање и погоршање болести. Објективним 
приступом односу околности настанка оштећења организма и самог 
оштећења организма, отклониле би се негативне последице присту- 
па том односу са становишта узрочности. Истовремено би се код 
ратних војних инвалвда и мирнодопских војних инвалида на исти 
начин утврђивао однос околности настанка оштећења организма и 
самог оштећења организма.

Процент војног инвалидитета се утврђује по основу: 1) оштеће- 
ња организма насталог услед ране, повреде или озледе задобијене 
под законом прописаним околностима или по основу оштећења ор- 
ганизма насталог услед болести погоршане под законом прописа- 
ним околностима, 2) оштећења организма које је последица војног 
инвалидитета или је у вези с војним инвалидитетом, 3) када је зако-
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ном прописано, no основу оштећења организма које није последица 
војног инвалидитета нити је у вези с војним инвалидитетом. Начела 
за утврђивање процента војног инвалидитета су начело законито- 
сти, начело објективности, начело сразмерности, начело отворено- 
сти листе оштећења и начело позитивне променљивости.

Утврђивање војног инвалидитета, у поступку признања својства 
ратног војног инвалида или мирнодопског војног инвалида, обухва- 
та: утврђивање околности настанка оштећења организма, утврђива- 
ње да ли су испуњени правни и медицински услови за утврђивање 
војног инвалидитета и утврђивање висине војног инвалидитета. По- 
ступак решавања у управним стварима војних инвалида карактери- 
шу одступања од општих правила управног поступка, a најзначајни- 
ја су вештачења путем надлежних лекарских комисија и ревизија — 
посебан, редован, обавезан другостепени управни поступак у случа- 
ју доношења првостепених решења којима се признају одређена 
права. Висина војног инвалидитета се утврђује у поступку признања 
својства ратног војног инвалида или мирнодопског војног инвалида, 
али и у три посебна поступка у којима се утврђује само висина вој- 
ног инвалидитета. Када је коначним решењем било признато свој- 
ство ратног војног инвалида или мирнодопског војног инвалида, 
могућа су три посебна поступка утврђивања висине војног инвали- 
дитета: 1) поступак продужења својства војног инвалида који се по- 
креће по службеној дужности, 2) поступак утврђивања новог про- 
цента војног инвалидитета који се покреће по захтеву војног инва- 
лида и 3) поступак утврђивања процента војног инвалидитета који 
се покреће по захтеву лица које је имало својство војног инвалида.

Поступак продужења својства војног инвалида се окончава: 1) 
доношењем решења којим се продужава својство војног инвалида 
(трајно или привремено) разврставањем у исту или другу групу, или 
2) доношењем решења којим престаје својство војног инвалида због 
неиспуњавања услова у погледу висине војног инвалидитета. Трећа 
могућност је да војни инвалид онемогући давање налаза и мишље- 
ња лекарске комисије. У том случају надлежни орган не може утвр- 
дити да ли су испуњени услови за даље признање својства војног 
инвалида. He може се. сматрати да је тим онемогућавањем војни 
инвалид одустао од захтева за признање својства војног инвалида, 
већ само да је одустао од даљег коришћења права. Доношењем 
управног акта којим се обуставља поступак продужења својства вој- 
ног инвалида, покренут по службеној дужности, престаје право да- 
ном престанка правног дејства решења којим је својство војног ин- 
валида признато привремено, због тога што надлежни орган не мо- 
же да утврди, услед кривице војног инвалида, да ли су испуњени 
услови за даље признање својства војног инвалида. Право би пре- 
шло у фазу мировања, a истовремено би престала обавеза органа 
да, по службеној дужности, покреће поступак продужења својства 
војног инвалида. Нови поступак продужења својства војног инвали-
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да, надлежни орган може покренути само по захтеву странке, што 
има за последицу: 1) да се право признаје од првог дана наредног 
месеца по подношењу захтева, a не од наредног дана по престанку 
правног дејства ранијег решења којим је право признато привреме- 
но, 2) да је право, због кривице војног инвалида, трајно изгубљено 
за период између престанка важења ранијег решења и почетка де- 
ловања новог решења.

Поступак одређивања новог процента војног инвалидитета по- 
креће се по захтеву војног инвалида уз два ограничења: 1) захтев 
мора бити поднет по истеку законом прописаног рока и 2) мора би- 
ти учињено вероватним да је настала промена од утицаја на при- 
зната права. Циљ Закона о основним правима бораца, војних инва- 
лида и породица палих бораца, је заштита војних инвалида, a овим 
ограничењима се отежава остваривање права војних инвалида. С 
друге стране, у поступку остваривања права по том закону, војни 
инвалиди не сносе трошкове поступка, што је имало за последицу 
подношење великог броја захтева за утврђивање новог процента 
војног инвалидитета који су били неосновани. Поступак утврђива- 
ња новог процента војног инвалидитета би се могао изменити тако 
да закон не садржи наведена ограничења, при чему би била пропи- 
сана обавеза војног инвалида да сноси трошкове поступка. Војни 
инвалид би био обавезан да унапред положи потребан износ за по- 
криће трошкова поступка, с тим што би износ био враћен уколико 
би правоснажним решењем захтев био у пошуности или делимич- 
но усвојен.
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