БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Послови борачко-инвалидске заштите у оквиру Одељења за привраду и друштвене
делатности ГО Барајево обављају се у виду поверених послова Секретаријата за социјалну
заштиту града Београда и Министарства за рад , запошљавање, борачка и социјална питања Р
Србије. https://www.minrzs.gov.rs/lat/sektor-za-boracko-invalidsku-zastitu.html
Поступање у области заштите ове категорије становништва регулисано је правним
нормама прописаним Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих
бораца („Сл.лист СРЈ“ бр.24/98, исправка 29/98, 25/00), Законом о правима бораца, војних
инвалида и чланова њихових породица („Сл. Гласник СРС“ бр 54/89 и „Сл. Гласник РС“ бр.137/04)
, као и Законом о правима цивилних инвалида рата („Сл. Гласник РС“ бр 52/96, 137/2004).
Корисници овог вида заштите остварују основно право, право на породичну инвалиднину по два
основа , и то:



Као чланови породице палог борца ( 43 корисника )
Као чланови породице умрлог војног инвалида ( 22 корисника )
Закон прописује услове за остваривање предметног права одређује круг лица које исто
могу остварити: брачни друг,родитељи и деца, тако исто постављајући услов у погледу година
живота и обавезног редовног школовања.Сам оквир заштите изражава се у виду редовних
месечних новчаних принадлежности које признати корисници остварују у износу и по начину
обрачуна одређеном самим Законом.
Полазећи од чињенице да је ова категорија становништва посебно осетљива ( директно
погођени ратним дешавањима у претходном периоду) законодавац је проширио обим заштите
таквих лица прописујући поред основног права и низ изведених права:




Месечно новчано примање ( 7 корисника )
Породични додатак ( 1 корисник )
Накнада трошкова сахране
Истовремено законодавац је проширио и круг лица која могу бити признати корисници где
спадају између осталих и чланови породице цивилних жртава рата.
Имајући у виду да ова група изведених права суштински представља једну врсту
социјалних давања законодавац прописује и посебне услове за њихово остваривањебазирајући се
на утврђивању испуњености услова у погледу неспособности за привређивање, материјалној
необезбеђености и оцени имовинских услова, како корисника тако и његовог домаћинства.

