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ПРЕДСЕДНИКУ 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. 

маја 2006. године утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ, које вам на основу члана 135. а у вези 

са чланом 145. Пословника Народне скупштине Републике Србије 

достављамо на даљи поступак. 

Поводом амандмана, Скупшти на Аутономне Покрајине Војводине 

одредила је за представника Бојана Костреша, председника Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Прилог: Амандмани 



На основу члана 135. и 145. Пословника Народне скупштине Републике 
Србије ("Службени гласник Републике Србије" број 5б/05-пречишћен текст) 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине подноси Амандмане на 

Предлог 3акона о борачко-инваЛИДСКОј заштити 

Амандман 1 

у предлогу Закона о борачко-инвалидској заштити у члану 15б. додаје 
се нови став 2. који гласи: 

"Надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине формира базу 

података информационог подсистема аутономне покрајине у оквиру 
јединственог система Републике". 

Иза става 2. додаје се став 3. који гласи: 

"Послови из става 2. овог члана врше се као поверени". 

Досадашњи ставови 2. и 3. постају став 4. и став 5. 

Образложење 

Предлогом Закона о борачко-инваЛИДСКОј заштити нису преузете 
одредбе о надлежности аутономне покрајине из члана 27. и члана 28. Закона о 
утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине ("Службени Гласник 
Републике Србије" број 6/02) којима је прописано да аутономна покрајина преко 
својих органа формира базу података информационог подсистема у оквиру 
јединственог система Републике.Ови послови врше се као поверени. С обзиром 

да се доноси закон којим се уређује област 60рачко инвалидске заштите морају 
се у целости преузети одредбе Закона којима су утврђене надлежности 
аутономне покрајине, што ће допринети бољем функционисању информационог 

система. 

Амандман 11 

у члану 163. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе: 

"Надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине, на територији 
аутономне покрајине, врши надзор над законитошћу рада и аката органа који у 

првом степену решавају о правима из области 60рачко инвалидске заштите и 

врши контролу трошења средстава намењених за остваривање права из области 

борачко инвалидске заштите". 

"Послови из става 2. овог члана врше се као поверени". 



Образложење 

Предлогом Закона о борачко-инвалидској заштити нису преузете 
одредбе о надлежности аутономне покрајине из члана 27. и члана 28. Закона о 
утврђивању одређених надлежности аутонмне покрајине ("Службени Гласник 
Републике Србије" број 6/02). Овим законским одредбама прописано је да 
надлежни орган аутономне покрајине у складу са законом којим се уређује 

област борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, 

обез6еђује функционисање ових области, врши послове другостепеног органа, и 
врши ревизију, врши надзор над законитошћу рада и аката првостепених 

органа, контролу трошења средстава и формира базу података информационог 
подсистема. Сви наведени послови врше се као поверени. Одредбама члана 125. 
и члана 142. Предлога Закона о борачко-инвалидској заштити преузете су 
надлежности аутономне покрајине у погледу вршења послова другостепеног 

органа и вршења послова ревизије, али су изостављене одредбе које се односе 

на вршење надзора над законитошћу рада и аката првостепених органа, 

контроле трошења средстава и формирање базе података. Сматрамо да је и ове 
надлежности, као поверене, неопходно преузети Законом о борачко-инвалидској 
заштити како би се обезбедило функционисање свих надлежних органа у 

области борачко инвалидске заштите и потпуна заштита права корисника. 


