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На осно ву Аманд ма на XL тачка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ПЕН ЗИЈ СКОМ И 

ИН ВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

Про гла ша вам За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу -
ра њу, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво -
ји ла на Ше стој по себ ној сјед ни ци, одр жа ној 23. де цем бра
2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 30. де цем бра 2011. го ди не
кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о пен зиј ском и ин ва -
лид ском оси гу ра њу ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин -
те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп -
ској.

Број: 01-020-3587/11 Пред сјед ник
30. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  К О Н

О ПЕН ЗИЈ СКОМ И ИН ВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу је се оба ве зно пен зиј ско и ин ва -
лид ско оси гу ра ње на осно ву ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но -
сти (у да љем тек сту: оба ве зно оси гу ра ње) и до бро вољ но
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за ли ца ко ја ни су оба ве -
зно оси гу ра на по овом за ко ну (у да љем тек сту: до бро вољ -
но оси гу ра ње), као и пра ва и оба ве зе на осно ву тих оси гу -
ра ња.

Члан 2.

Оба ве зним и до бро вољ ним оси гу ра њем, на на че ли ма
уза јам но сти и со ли дар но сти, оси гу ра ни ци ма се обез бје ђу -
ју пра ва у слу ча ју ста ро сти и ин ва лид но сти, а у слу ча ју
смр ти оси гу ра ни ка, односно ко ри сни ка пен зи је пра во се
обез бје ђу је чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца.

Члан 3.

(1) Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
оства ру ју се и ко ри сте са мо под усло ви ма про пи са ним за -
ко ном.

(2) Обим пра ва за ви си од ду жи не пен зиј ског ста жа оси -
гу ра ни ка и ви си не пла та и осно ви ца оси гу ра ња на ко је је
пла ћен до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

Члан 4.

(1) Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња су
лич на пра ва и не мо гу се пре но си ти на дру га ли ца, ни ти се
мо гу на сље ђи ва ти.

(2) Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња не за -
ста ри је ва ју.

Члан 5.

(1) Коришће ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси -
гу ра ња мо же се огра ни чи ти са мо у слу ча је ви ма и под усло -
ви ма утвр ђе ним овим за ко ном.

(2) Сте че на пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра -
ња мо гу пре ста ти са мо у слу ча је ви ма утвр ђе ним овим за -
ко ном.

Члан 6.

До спје ла а не ис пла ће на нов ча на при ма ња на осно ву
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња мо гу за стар -
је ти у слу ча је ви ма и под усло ви ма утвр ђе ним овим за ко -
ном.

Члан 7.

(1) До спје ла нов ча на при ма ња на осно ву пра ва из пен -
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња ко ја ни су ис пла ће на до
смр ти ко ри сни ка пра ва мо гу се на сље ђи ва ти.

(2) До спје ла нов ча на при ма ња иза ко ри сни ка пра ва ко -
ји не ма на сљед ни ка при па да ју Фон ду за пен зиј ско и ин ва -
лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту:
Фонд).

Члан 8.

Нов ча на при ма ња на осно ву пра ва из пен зиј ског и ин -
ва лид ског оси гу ра ња мо гу би ти пред мет из вр ше ња и обе -
збје ђе ња, у скла ду са за ко ном.

II - ОСИ ГУ РА НИ ЦИ

Члан 9.

Оси гу ра ник је, у скла ду са овим за ко ном, ли це оси гу -
ра но на оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње (у да -
љем тек сту: оси гу ра ник у оба ве зном оси гу ра њу) и ли це
оси гу ра но на до бро вољ но пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу -
ра ње (у да љем тек сту: оси гу ра ник у до бро вољ ном оси гу -
ра њу).
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1. Оси гу ра ник у оба ве зном оси гу ра њу

Члан 10.

(1) Оси гу ра ник у оба ве зном оси гу ра њу је:

а) ли це за по сле но на осно ву уго во ра о ра ду или дру гог
ак та по сло дав ца (у да љем тек сту: оси гу ра ник рад ник),

б) ли це ко је оба вља са мо стал ну дје лат ност (у да љем
тек сту: оси гу ра ник са мо стал них дје лат но сти),

в) ли це ко је оба вља све ште нич ку ду жност или вјер ску
слу жбу (у да љем тек сту: оси гу ра ник вјер ски слу жбе ник) и

г) ли це ко је оба вља по љо при вред ну дје лат ност и ко је је
упи са но у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва као но -
си лац по љо при вред ног га здин ства (у да љем тек сту: оси гу -
ра ник по љо при вред ник).

(2) Ако ли це исто вре ме но ис пу ња ва усло ве за оси гу ра -
ње по ви ше осно ва из ста ва 1. овог чла на, основ оси гу ра -
ња од ре ђу је се на тај на чин што по сто ја ње осно ва оси гу ра -
ња по прет ход ној тач ки ис кљу чу је основ оси гу ра ња из на -
ред не тач ке.

Члан 11.

Оси гу ра ник рад ник је:

а) ли це за по сле но у при вред ном дру штву, ре пу блич ком
ор га ну, ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, јав ној уста -
но ви или дру гој ор га ни за ци ји у Ре пу бли ци Срп ској (у да -
љем тек сту: Ре пу бли ка),

б) ли це за по сле но у за јед нич ким ор га ни ма Бо сне и
Хер це го ви не (у да љем тек сту: БиХ) и Брч ко Ди стрик ту Бо -
сне и Хер це го ви не (у да љем тек сту: Брч ко Ди стрикт), са
пре би ва ли штем у Ре пу бли ци,

в) ли це за по сле но у Брч ко Ди стрик ту са пре би ва ли -
штем у Брч ко Ди стрик ту, ако је при ја вље но у Је дин стве ни
си стем ре ги стра ци је, кон тро ле и на пла те до при но са (у да -
љем тек сту: Је дин стве ни си стем),

г) ли це за по сле но код оси гу ра ни ка из чла на 12. тач ка а)
овог за ко на или код но си о ца пољoпривредног га здин ства,

д) ли це иза бра но или име но ва но на јав ну функ ци ју ако
за оба вља ње те функ ци је оства ру је пла ту или на кна ду,

ђ) за по сле но ли це упу ће но на рад у ино стран ство, под
усло вом да ни је оба ве зно оси гу ра но по про пи си ма др жа ве
у ко ју је упу ће но на рад, ако ме ђу на род ним уго во ром ни је
дру га чи је од ре ђе но,

е) др жа вља нин Ре пу бли ке ко ји је на те ри то ри ји Ре пу -
бли ке за по слен код ме ђу на род них ор га ни за ци ја, ди пло мат -
ских или кон зу лар них пред став ни шта ва, стра них прав них
или фи зич ких ли ца, ако ме ђу на род ним уго во ром ни је дру -
га чи је од ре ђе но,

ж) стра ни др жа вља нин и ли це без др жа вљан ства ко ји
су на те ри то ри ји Ре пу бли ке за по сле ни код стра них прав -
них или фи зич ких ли ца, ако ме ђу на род ним уго во ром ни је
дру га чи је од ре ђе но, као и код ме ђу на род них ор га ни за ци ја,
ди пло мат ских или кон зу лар них пред став ни шта ва, ако је
та кво оси гу ра ње пред ви ђе но ме ђу на род ним уго во ром,

з) ли це ко је у скла ду са за ко ном оба вља при вре ме не и
по вре ме не по сло ве у скла ду са про пи си ма о ра ду и

и) ли це до на вр ше них 26 го ди на жи во та ко је, у скла ду
са за ко ном, оба вља по сло ве пре ко омла дин ске за дру ге, од -
но сно без об зи ра на го ди не жи во та ако ни је на ре дов ном
шко ло ва њу.

Члан 12.

Оси гу ра ник са мо стал них дје лат но сти је:

а) ли це ко је у скла ду са за ко ном оба вља за нат ско-пре -
ду зет нич ку дје лат ност, од но сно оба вља при вред ну дје лат -
ност про из вод њом, про ме том и пру жа њем услу га на тр жи -
шту, ра ди сти ца ња до би ти,

б) ли це ко је у скла ду са по себ ним про пи си ма, са мо -
стал но у ви ду за ни ма ња, оба вља про фе си о нал ну дје лат -
ност,

в) члан при вред ног дру штва или дру ге ор га ни за ци је
ко ји за свој рад при ма уго во ре ну на кна ду (у да љем тек сту:
уго во ре на на кна да),

г) члан ор га на упра вља ња или ор га на над зо ра ко ји за
свој рад при ма уго во ре ну на кна ду,

д) ли це ко је оба вља по сло ве на осно ву уго во ра о дје лу,
аутор ског или дру гог уго во ра и за из вр шен по сао оства ру -
је уго во ре ну на кна ду.

Члан 13.

Оси гу ра ник вјер ски слу жбе ник је ли це ко је на осно ву
рје ше ња над ле жног вјер ског ор га на или вјер ске за јед ни це
оба вља све ште нич ку ду жност или вјер ску слу жбу.

Члан 14.

Оси гу ра ник по љо при вред ник је ли це ко је оба вља по -
љо при вред ну про из вод њу и ко је је упи са но у Ре ги стар по -
љо при вред них га здин ста ва као но си лац по љо при вред ног
га здин ства, под усло вом да на дан при ја ве на оси гу ра ње
ни је ста ри ји од 50 го ди на жи во та, да има оп шту здрав стве -
ну спо соб ност и да ни је оба ве зно оси гу ран по дру гом
осно ву.

Члан 15.

Оси гу ра ни ком у оба ве зном оси гу ра њу сма тра се и ли -
це ко је је ко ри сник нов ча не на кна де на осно ву не за по сле -
но сти за ври је ме коришће ња на кна де за ко ју је пла ћен до -
при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње (у да љем тек -
сту: до при нос).

Члан 16.

Ста тус оси гу ра ни ка у оба ве зном оси гу ра њу сти че се
под но ше њем при ја ве у Је дин стве ни си стем ко ју је под нио
упла ти лаца до при но са, а пре ста је под но ше њем од ја ве.

2. Оси гу ра ник у оба ве зном оси гу ра њу у од ре ђе ним
окол но сти ма

Члан 17.

Ли це је оба ве зно оси гу ра но за слу чај ин ва лид но сти
због по вре де на ра ду и про фе си о нал не бо ле сти док се на -
ла зи у сље де ћим окол но сти ма:

а) за ври је ме уче шћа у ак ци ји спа са ва ња или од бра не
од еле мен тар них не по го да (по жар, по пла ва, зе мљо трес и
дру ге не по го де про у зро ко ва не ви шом си лом) на те ри то ри -
ји Ре пу бли ке или у ак ци ји пред у зе тој ра ди спа са ва ња жи -
во та гра ђа на или от кла ња ња ма те ри јал не ште те на имо ви -
ни,

б) за ври је ме пру жа ња по мо ћи ре пу блич ким ор га ни ма
по њи хо вом за хтје ву,

в) уче ник или сту дент за ври је ме прак тич не на ста ве,
од но сно за ври је ме струч не прак се код по сло дав ца,

г) за ври је ме оба вља ња оба ве зног ра да при ли ком из др -
жа ва ња ка зне за тво ра, ма ло љет нич ког за тво ра и за ври је ме
из вр ше ња вас пит не мје ре у вас пит ној уста но ви, уста но ви
за пре ва спи та ва ње или у по себ ној вас пит ној уста но ви,

д) за ври је ме пре ква ли фи ка ци ја или до ква ли фи ка ци је,
у скла ду са за ко ном,

ђ) за ври је ме ра да код по сло дав ца без за сни ва ња рад -
ног од но са (во лон тер ски рад), у скла ду са за ко ном,

e) за ври је ме оба вља ња при вре ме них и по вре ме них по -
сло ва пре ко омла дин ских за дру га до на вр ше них 26 го ди на
жи во та ако се на ла зи на ре дов ном шко ло ва њу,

ж) за ври је ме вр ше ња од ре ђе них јав них функ ци ја или
гра ђан ских ду жно сти по по зи ву ре пу блич ких ор га на и ор -
га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и

з) ли це са те шко ћа ма у раз во ју за ври је ме струч ног
оспо со бља ва ња, на кон за вр ше ног основ ног обра зо ва ња.

Члан 18.

Ра ди сти ца ња ста ту са оси гу ра ни ка за ли це из чла на 17.
овог за ко на упла ти лац до при но са оба ве зан је да у Је дин -
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стве ни си стем до ста ви при ја ву ли ца ко је се на ла зи у тим
окол но сти ма у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше област по -
ре ског по ступ ка.

3. Оси гу ра ник у до бро вољ ном оси гу ра њу

Члан 19.

Ли це ко је ни је оси гу ра ник у оба ве зном оси гу ра њу мо -
же се оси гу ра ти на до бро вољ но оси гу ра ње под усло ви ма,
у оби му и на на чин пред ви ђен овим за ко ном, ако има пре -
би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке или те ри то ри ји Брч ко
Ди стрик та, оп шту здрав стве ну спо соб ност и ако је ста ри је
од 15 го ди на.

Члан 20.

Ли це ко је се на ла зи на ре дов ном шко ло ва њу не мо же
би ти оси гу ра ник у до бро вољ ном оси гу ра њу.

Члан 21.

(1) До бро вољ но оси гу ра ње се обез бје ђу је по чев од да -
на под но ше ња за хтје ва за утвр ђи ва ње ста ту са оси гу ра ни ка
у до бро вољ ном оси гу ра њу.

(2) До бро вољ но оси гу ра ње пре ста је на за хтјев оси гу -
ра ни ка.

(3) До бро вољ но оси гу ра ње пре ста је и у слу ча ју да оси -
гу ра ник не упла ти до при нос за три мје се ца уза стоп но, и то
од пр вог да на у мје се цу за ко ји ни је упла ћен до при нос.

(4) Ста тус оси гу ра ни ка у до бро вољ ном оси гу ра њу
утвр ђу је Фонд рје ше њем.

III - ПЕН ЗИЈ СКИ СТАЖ

Члан 22.

Пен зиј ски стаж на осно ву ко јег се оства ру ју пра ва из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња об у хва та стаж оси гу -
ра ња и по се бан стаж.

1. Стаж оси гу ра ња

Члан 23.

Под ста жом оси гу ра ња под ра зу ми је ва се стаж оси гу ра -
ња са ефек тив ним тра ја њем и стаж оси гу ра ња са уве ћа ним
тра ја њем.

Члан 24.

У стаж оси гу ра ња са ефек тив ним тра ја њем ра чу на се
ври је ме ко је је оси гу ра ник, по сли је 15. го ди не жи во та,
про вео у оба ве зном и до бро вољ ном оси гу ра њу, за ко је је
упла ћен до при нос.

Члан 25.

(1) Оси гу ра ни ку у оба ве зном оси гу ра њу у стаж оси гу -
ра ња са ефек тив ним тра ја њем ра чу на се ври је ме про ве де -
но на ра ду са пу ним рад ним вре ме ном, у скла ду са про пи -
си ма о ра ду.

(2) Као ври је ме про ве де но на ра ду са пу ним рад ним
вре ме ном под ра зу ми је ва се и ври је ме ко је је оси гу ра ник
про вео на ра ду са скра ће ним рад ним вре ме ном, ако је рад -
но ври је ме, у скла ду са про пи си ма о ра ду, из јед на че но са
пу ним рад ним вре ме ном.

Члан 26.

(1) Ври је ме ко је је оси гу ра ник у оба ве зном оси гу ра њу
про вео на ра ду са не пу ним рад ним вре ме ном, у скла ду са
про пи си ма о ра ду, ра чу на се у стаж оси гу ра ња са ефек тив -
ним тра ја њем сра змјер но рад ном вре ме ну про ве де ном на
ра ду у од но су на пу но рад но ври је ме.

(2) Ври је ме про ве де но на ра ду на се зон ским по сло ви -
ма у скла ду са про пи си ма о ра ду, са рад ним вре ме ном ду -
жим од пу ног рад ног вре ме на, ра чу на се у стаж оси гу ра ња
са ефек тив ним тра ја њем та ко што се пре ра чу на ва на пу но
рад но ври је ме.

Члан 27.

(1) Оси гу ра ни ку из чла на 12. т. в), г) и д) овог за ко на
стаж оси гу ра ња ра чу на се пре ма оства ре ној уго во ре ној
нак на ди за ко ју је упла ћен до при нос.

(2) Оси гу ра ни ку из ста ва 1. овог чла на стаж оси гу ра ња
са ефек тив ним тра ја њем из ра жен у мје се ци ма утвр ђу је се
та ко што се из нос уго во ре не на кна де са по ре зи ма и до при -
но си ма, тј. бру то из нос уго во ре не на кна де ис пла ће не у то -
ку го ди не по ди је ли са про сјеч ном мје сеч ном бру то пла том
у Ре пу бли ци оства ре ном у прет ход ној го ди ни.

Члан 28.

У стаж оси гу ра ња са ефек тив ним тра ја њем ра чу на се
ври је ме за ко је је не за по сле ном ли цу у скла ду са про пи си -
ма о за по шља ва њу упла ћен до при нос.

Члан 29.

Стаж оси гу ра ња са ефек тив ним тра ја њем оства рен по
свим осно ви ма утвр ђе ним овим за ко ном мо же из но си ти
нај ви ше 12 мје се ци у јед ној ка лен дар ској го ди ни.

Члан 30.

(1) У стаж оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем ра чу на се
ври је ме у ко јем је оси гу ра ник ра дио на на ро чи то те шком,
опа сном и по здра вље штет ном рад ном мје сту, односно по -
слу, као и на рад ном мје сту, односно по слу на ко јем оси гу -
ра ник по сли је на вр ше ња од ре ђе них го ди на жи во та не мо -
же успје шно да оба вља сво ју про фе си о нал ну дје лат ност и
за ко је је, по ред до при но са за стаж оси гу ра ња са ефек тив -
ним тра ја њем, пла ћен до при нос сра змјер но сте пе ну уве ћа -
ња ста жа.

(2) Сте пен уве ћа ња ста жа оси гу ра ња из ста ва 1. овог
чла на за ви си од те жи не, опа сно сти и штет но сти ра да, од -
но сно од при ро де по сла, а мо же из но си ти нај ви ше 50%.

Члан 31.

(1) Као рад но мје сто, од но сно по сао на ко јем је рад на -
ро чи то те жак, опа сан и ште тан по здра вље (рад но мје сто
са на ро чи то по ве ћа ним ри зи ком) мо же се утвр ди ти рад но
мје сто, односно по сао на ко јем по сто је сље де ћи усло ви:

а) да у ве зи с оба вља њем послa по сто је штет ни ути ца -
ји на здрав стве но ста ње и рад ну спо соб ност оси гу ра ни ка,
и по ред то га што су при ми је ње не све оп ште и по себ не мје -
ре за шти те и здра вља на ра ду утвр ђе не про пи си ма, као и
дру ге пре вен тив не мје ре ко је мо гу ути ца ти на от кла ња ње и
сма њи ва ње штет них ути ца ја и

б) да се посao оба вља у усло ви ма штет них ути ца ја у
не пре кид ном то ку про це са ра да.

(2) Као рад но мје сто, од но сно по сао на ко јем оси гу ра -
ник по сли је на вр ше них од ре ђе них го ди на жи во та не мо же
успје шно да оба вља сво ју про фе си о нал ну дје лат ност мо же
се утвр ди ти рад но мје сто, односно по сао у оним за ни ма -
њи ма у ко ји ма, због при ро де и те жи не по сла, фи зи о ло шке
функ ци је ор га ни зма опа да ју у тој мје ри да оне мо гу ћа ва ју
да ље успје шно оба вља ње те про фе си о нал не дје лат но сти.

Члан 32.

(1) У стаж оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем ра чу на се
ври је ме ко је је оси гу ра ник ра дио као:

а) ли це са нај ма ње 70% тје ле сног оште ће ња,

б) вој ни ин ва ли ди од I до VI гру пе,

в) ци вил ни ин ва ли ди ра та од I до VI гру пе.

(2) Оси гу ра ни ку из ста ва 1. овог чла на стаж оси гу ра ња
са уве ћа ним тра ја њем ра чу на се ако је, по ред до при но са за
стаж оси гу ра ња са ефек тив ним тра ја њем, пла ћен и до при -
нос сра змјер но сте пе ну уве ћа ња ста жа.

(3) Оси гу ра ни ку из ста ва 1. овог чла на сва ких 12 мје се -
ци ра да ра чу на се као 15 мје се ци ста жа оси гу ра ња.

(4) Стаж оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем у скла ду са
ста вом 2. овог чла на мо же се ра чу на ти нај ра ни је од да на
ка да оси гу ра ник до ста ви по сло дав цу до ку мент ко јим до ка -
зу је чи ње ни цу из ста ва 1. овог чла на.

(5) Пра вил ник о ли сти тје ле сних оште ће ња утвр ђу је
ми ни стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те (у да љем
тек сту: ми ни стар) уз прет ход но ми шље ње ми ни стра над ле -
жног за здрав стве ну за шти ту.
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Члан 33.

(1) Оси гу ра ни ку из чл. 30. и 32. овог за ко на стаж оси -
гу ра ња ра чу на се са уве ћа ним тра ја њем са мо за ври је ме ко -
је је ра дио пу но рад но ври је ме, тј. ко је је ефек тив но про вео
на ра ду.

(2) Као пу но рад но ври је ме ра чу на се и скра ће но рад но
ври је ме из чла на 25. став 2. овог за ко на.

(3) Као ври је ме ефек тив но про ве де но на ра ду сма тра се
и ври је ме ко је је оси гу ра ник про вео на го ди шњем од мо ру
и пла ће ном од су ству, у скла ду са за ко ном.

Члан 34.

(1) Рад на мје ста на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са
уве ћа ним тра ја њем и сте пен уве ћа ња ста жа по том осно ву
рје ше њем утвр ђу је ми ни стар.

(2) За хтјев за утвр ђи ва ње рад них мје ста на ко ји ма се
стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем мо же да под -
не се по сло да вац, ин спек тор ра да, син ди кат и за ин те ре со -
ва ни рад ник.

(3) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на ми ни стар до но си на
при је длог Ко ми си је за утвр ђи ва ње рад них мје ста на ко ји -
ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

(4) При је длог за утвр ђи ва ње рад них мје ста на ко ји ма
се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем Ко ми си ја
да је на осно ву Ана ли зе и ми шље ња о ис пу ње но сти усло ва
за утвр ђи ва ње рад них мје ста на ко ји ма се стаж оси гу ра ња
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

(5) Ко ми си ју из ста ва 3. овог чла на име ну је ми ни стар
на пе ри од од че ти ри го ди не, а чи не је пред став ник Ми ни -
стар ства, пред став ник Фон да и док тор спе ци ја ли ста ме ди -
ци не ра да.

(6) Члано ви ко ми си је из ста ва 4. овог чла на за свој рад
у Ко ми си ји има ју пра во на на кна ду, а ви си на на кна де од ре -
ђу је се рје ше њем о име но ва њу.

(7) Ана ли зу и ми шље ње о ис пу ње но сти усло ва за утвр -
ђи ва ње рад них мје ста на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на
са уве ћа ним тра ја њем да је овлашће на ор га ни за ци ја у сми -
слу про пи са из обла сти за шти те на ра ду, ко ја мо ра ис пу ња -
ва ти усло ве у по гле ду ка дра и тех нич ке опре мље но сти.

(8) По сту пак утвр ђи ва ња и по сту пак ре ви зи је рад них
мје ста на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним
тра ја њем, вр сте ри зи ка код ко јих се мо же уве ћа ва ти стаж,
нео п ход ну до ку мен та ци ју за до но ше ње рје ше ња из ста ва 1.
овог чла на и усло ве ко је мо ра ју ис пу ња ва ти овлашће не ор -
га ни за ци је из ста ва 6. овог чла на ми ни стар уре ђу је пра вил -
ни ком.

Члан 35.

(1) Еви ден ци ју о рад ним мје сти ма на ко ји ма се стаж
оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем, као и еви ден ци ју
о оси гу ра ни ци ма ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве -
ћа ним тра ја њем во де по сло да вац и Фонд.

(2) У ци љу ус по ста вља ња и ажу ри ра ња еви ден ци ја из
ста ва 1. овог чла на по сло да вац је оба ве зан да овлашће ном
ли цу Фон да омо гу ћи увид у до ку мен та ци ју нео п ход ну за
те еви ден ци је.

(3) По сло да вац је оба ве зан да ажу ри ра не по дат ке ко ји
се од но се на еви ден ци је из ста ва 1. овог чла на на од го ва ра -
ју ћи на чин уса гла си са по да ци ма из Је дин стве ног си сте ма.

Члан 36.

(1) Рад на мје ста на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са
уве ћа ним тра ја њем, као и сте пен уве ћа ња ста жа оси гу ра ња
под ли је жу ре ви зи ји.

(2) Под ре ви зи јом рад них мје ста на ко ји ма се стаж оси -
гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем и ре ви зи јом сте пе на
уве ћа ња ста жа оси гу ра ња сма тра се по нов на оцје на по сто -
ја ња усло ва из чла на 31. овог за ко на.

(3) Ре ви зи ја рад них мје ста на ко ји ма се стаж оси гу ра -
ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем и ре ви зи ја сте пе на уве ћа -
ња ста жа вр ши се на на чин и у по ступ ку по ко ји ма се вр -
ши њи хо во утвр ђи ва ње.

(4) Рад на мје ста на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са
уве ћа ним тра ја њем, као и сте пен уве ћа ња ста жа оси гу ра ња
под ли је жу ре ви зи ји нај ка сни је у ро ку од пет го ди на од да -
на утвр ђи ва ња.

(5) Уко ли ко овлашће ни под но си лац за хтје ва из чла на
34. став 2. овог за ко на не по кре не по сту пак ре ви зи је у ро -
ку из ста ва 4. овог чла на, ра чу на ње ста жа оси гу ра ња са
уве ћа ним тра ја њем пре ста је ис те ком тог ро ка.

2. По се бан стаж

Члан 37.

(1) По се бан стаж у дво стру ком тра ја њу ра чу на се:

а) бор цу, при пад ни ку ору жа них сна га Со ци ја ли стич ке
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је или вој них фор ма ци ја
под ко ман дом тих сна га, за ври је ме ору жа них су ко ба на те -
ри то ри ји те др жа ве од 17. ав гу ста 1990. до 19. ма ја 1992.
го ди не, и

б) бор цу, при пад ни ку Вој ске Ре пу бли ке Срп ске и при -
пад ни ку Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, за ври је ме
ору жа них су ко ба на те ри то ри ји бив ше БиХ од 19. ма ја
1992. го ди не до де мо би ли за ци је.

(2) Ли ци ма из ста ва 1. овог чла на у по се бан стаж у дво -
стру ком тра ја њу ра чу на се и ври је ме про ве де но у за ро бље -
ни штву, као и ври је ме про ве де но на ли је че њу и ме ди цин -
ској ре ха би ли та ци ји, због по сље ди ца бо ле сти или по вре да
за до би је них у ору жа ним су ко би ма и за ро бље ни штву.

(3) По се бан стаж, у скла ду са ст. 1. и 2. овог чла на,
утвр ђу је Фонд рје ше њем, на осно ву пра во сна жног рје ше -
ња о ка те го ри за ци ји бор ца.

(4) По се бан стаж, у скла ду са ста вом 1. тач ка б) и ста -
вом 2. овог чла на, ра чу на се за кључ но са да ном де мо би ли -
за ци је, од но сно са да ном осло ба ђа ња из за ро бље ни штва
или за вр шет ка ли је че ња и ме ди цин ске ре ха би ли та ци је, а
нај да ље до 19. ју на 1996. го ди не.

Члан 38.

Пе ри од ко ји је рје ше њем из ста ва 3. чла на 37. овог за -
ко на утвр ђен у по се бан стаж у дво стру ком тра ја њу не ра -
чу на се у стаж оси гу ра ња без об зи ра на то да ли је уне сен
у ма тич ну еви ден ци ју Фон да.

Члан 39.

Ли це из чла на 37. овог за ко на не мо же се од ре ћи по себ -
ног ста жа ко ји је утвр ђен рје ше њем Фон да.

IV - ПРА ВА ИЗ ПЕН ЗИЈ СКОГ И ИН ВА ЛИД СКОГ 
ОСИ ГУ РА ЊА

Члан 40.

Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња у скла ду
са овим за ко ном су:

а) за слу чај ста ро сти - ста ро сна пен зи ја,

б) за слу чај ин ва лид но сти - рас по ре ђи ва ње на дру го
рад но мје сто, пре ква ли фи ка ци ја или до ква ли фи ка ци ја,
нов ча не на кна де у ве зи са сма ње ном рад ном спо соб но шћу,
ин ва лид ска пен зи ја, и

в) за слу чај смр ти оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни ка
ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је - по ро дич на пен зи ја.

1. Ста ро сна пен зи ја

Члан 41.

Пра во на ста ро сну пен зи ју има оси гу ра ник ка да на вр -
ши 65 го ди на жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра -
ња.

Члан 42.

(1) Оси гу ра ник ко ји не ма на вр ше них 65 го ди на жи во та
има пра во на ста ро сну пен зи ју ка да на вр ши 60 го ди на жи -
во та и 40 го ди на пен зиј ског ста жа.

(2) Оси гу ра ник же на ко ја не ма на вр ше них 65 го ди на
жи во та има пра во на ста ро сну пен зи ју ка да на вр ши 58 го -
ди на жи во та и 35 го ди на ста жа оси гу ра ња.
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Члан 43.

(1) Оси гу ра ни ку ко ји има на вр шен стаж оси гу ра ња са
уве ћа ним тра ја њем ста ро сна гра ни ца за оства ри ва ње пра -
ва на ста ро сну пен зи ју из чла на 41. овог за ко на сни жа ва се
за укуп но уве ћа ње ста жа.

(2) Уве ћа ње ста жа је раз ли ка из ме ђу укуп но утвр ђе ног
ста жа оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем и ста жа оси гу ра ња
у ефек тив ном тра ја њу за исти пе ри од.

(3) Ста ро сна гра ни ца из ста ва 1. овог чла на мо же се
сни жа ва ти нај ви ше до 55 го ди на жи во та.

Члан 44.

Ви си на ста ро сне пен зи је од ре ђу је се та ко што се лич ни
бо до ви оси гу ра ни ка по мно же са ври јед но шћу оп штег бо да
на дан оства ри ва ња пра ва.

Члан 45.

(1) Лич ни бо до ви оси гу ра ни ка утвр ђу ју се мно же њем
лич ног ко е фи ци јен та оси гу ра ни ка и ње го вог пен зиј ског
ста жа.

(2) За од ре ђи ва ње лич них бо до ва оси гу ра ни ка пен зиј -
ски стаж мо же из но си ти нај ви ше 40 го ди на.

(3) Из у зет но од нај ду жег пен зиј ског ста жа из ста ва 2.
овог чла на, оси гу ра ни ку ко ји оства ру је пра во на ста ро сну
пен зи ју у скла ду са чла ном 42. став 1. овог за ко на, пен зиј -
ски стаж мо же би ти ду жи за стаж оси гу ра ња оства рен у пе -
ри о ду из ме ђу да ту ма на вр ше ња 40 го ди на пен зиј ског ста -
жа и да ту ма на вр ше ња го ди на жи во та, као усло ва за оства -
ри ва ње пра ва из чла на 42. став 1., односно чла на 178. став
1. овог за ко на.

(4) Ра ди одређивањa лич них бо до ва оси гу ра ни ка, пен -
зиј ски стаж се ис ка зу је бројчанo, а утвр ђу је се та ко да се
сва ка го ди на ра чу на као 1, сва ки мје сец као 0,083333, а сва -
ки дан као 0,002777.

(5) Као је дан мје сец, у скла ду са ста вом 4. овог чла на,
ра чу на се 30 да на.

Члан 46.

(1) Лич ни ко е фи ци јент оси гу ра ни ка утвр ђу је се та ко
што се збир го ди шњих лич них ко е фи ци је на та по ди је ли са
пе ри о дом за ко ји су об ра чу на ти.

(2) Пе ри од за ко ји су об ра чу на ти го ди шњи лич ни ко е -
фи ци јен ти утвр ђу је се у скла ду са чла ном 45. став 4. овог
за ко на.

Члан 47.

(1) Го ди шњи лич ни ко е фи ци јент утвр ђу је се та ко што
се уку пан из нос пла та, од но сно осно ви ца оси гу ра ња оси -
гу ра ни ка, по чев од 1. ја ну а ра 1970. го ди не до го ди не оства -
ри ва ња пра ва, из у зи ма ју ћи 1992. и 1993. го ди ну, за сва ку
ка лен дар ску го ди ну по ди је ли са про сјеч ном го ди шњом
пла том у СРБиХ, од но сно Ре пу бли ци за исту ка лен дар ску
го ди ну.

(2) Го ди шњи лич ни ко е фи ци јент у го ди ни оства ри ва ња
пра ва утвр ђу је се та ко да се уку пан из нос пла та, од но сно
осно ви ца оси гу ра ња оства ре них за пу не мје се це у тој го ди -
ни по ди је ли са укуп ним из но сом про сјеч них пла та у Ре пу -
бли ци у истом пе ри о ду.

(3) Под укуп ним из но сом пла та, од но сно осно ви ца
оси гу ра ња под ра зу ми је ва се уку пан го ди шњи из нос пла та,
осно ви ца оси гу ра ња, нов ча них и не нов ча них при хо да и на -
кна да ко је је оси гу ра ник оства рио, на ко је је об ра чу нат и
упла ћен до при нос.

(4) Ако су пла те, од но сно осно ви це оси гу ра ња уне се не
у ма тич ну еви ден ци ју Фон да у не то из но су, он да се ди је ле
са про сјеч ном го ди шњом не то пла том у СРБиХ, односно
Ре пу бли ци, а ако су уне се не у бру то из но су, он да се ди је ле
са про сјеч ном го ди шњом бру то пла том.

(5) Го ди шњи лич ни ко е фи ци јент мо же из но си ти нај ви -
ше че ти ри.

(6) По да так о про сјеч ној го ди шњој пла ти у Ре пу бли ци
об ја вљу је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке Срп -
ске (у да љем тек сту: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку).

(7) Оси гу ра ни ку за ко га не ма по да та ка о пла та ма, од но -
сно осно ви ца ма оси гу ра ња за по је ди не го ди не, као го ди -
шњи лич ни ко е фи ци јент за те го ди не узи ма се го ди шњи
лич ни ко е фи ци јент из го ди не ко ја прет хо ди тој го ди ни, а
ако не ма ни јед не го ди не ко ја прет хо ди тој го ди ни, он да се
узи ма го ди шњи лич ни ко е фи ци јент из го ди не ко ја сли је ди.

Члан 48.

Ври јед ност оп штег бо да на дан сту па ња на сна гу овог
за ко на из но си 9,241875 КМ.

2. Пра ва на осно ву ин ва лид но сти

Члан 49.

(1) Ин ва лид ност код оси гу ра ни ка у оба ве зном оси гу ра -
њу по сто ји ка да се утвр ди да је, због трај них про мје на у
здрав стве ном ста њу ко је се не мо гу от кло ни ти ли је че њем
или ме ди цин ском ре ха би ли та ци јом, на ста ло сма ње ње или
гу би так спо соб но сти за рад на рад ном мје сту, односно по -
слу ко ји је оба вљао на дан оцје не рад не спо соб но сти или
ко ји је оба вљао при је пре стан ка оси гу ра ња.

(2) Сма ње на рад на спо соб ност по сто ји ка да оси гу ра -
ник у оба ве зном оси гу ра њу, због трај них про мје на у здрав -
стве ном ста њу, са рад ним на по ром ко ји не угро жа ва ње го -
во здрав стве но ста ње, не мо же да ра ди на рад ном мје сту,
односно по слу из ста ва 1. овог чла на, али мо же са пу ним
рад ним вре ме ном, са или без пре ква ли фи ка ци је или до ква -
ли фи ка ци је, да ра ди на дру гом рад ном мје сту, односно по -
слу ко ји од го ва ра ње го вој струч ној спре ми, односно рад ној
спо соб но сти сте че ној ра дом.

(3) Гу би так рад не спо соб но сти по сто ји ка да се утвр ди
да оси гу ра ник у оба ве зном оси гу ра њу трај но ни је спо со -
бан за рад на рад ном мје сту, односно по слу ко ји је оба вљао
на дан оцје не рад не спо соб но сти или ко је је оба вљао при -
је пре стан ка оси гу ра ња, као ни за дру го рад но мје сто, од-
носно по сао ко ји од го ва ра ње го вој струч ној спре ми, одно-
сно рад ној спо соб но сти сте че ној ра дом ни ти се пре ква ли -
фи ка ци јом или до ква ли фи ка ци јом мо же оспо со би ти за
дру ге по сло ве ко ји од го ва ра ју ње го вој струч ној спре ми,
односно рад ној спо соб но сти сте че ној ра дом.

(4) Ин ва лид ност у скла ду са ста вом 1. овог чла на мо же
про у зро ко ва ти по вре да на ра ду, про фе си о нал на бо лест, по -
вре да ван ра да и бо лест.

(5) Ин ва лид ност код оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка
по сто ји ка да се утвр ди да је, због трај них про мје на у здрав -
стве ном ста њу ко је се не мо гу от кло ни ти ли је че њем или
ме ди цин ском ре ха би ли та ци јом, по вре дом ван ра да или бо -
ле шћу, на ста ла пот пу на не спо соб ност за оба вља ње по љо -
при вред не дје лат но сти, односно по сло ва ко је ре дов но оба -
вља у свом по љо при вред ном га здин ству.

(6) Ин ва лид ност код оси гу ра ни ка у до бро вољ ном оси -
гу ра њу по сто ји ка да се утвр ди да је, због трај них про мје на
у здрав стве ном ста њу ко је се не мо гу от кло ни ти ли је че њем
или ме ди цин ском ре ха би ли та ци јом, на ста ла пот пу на не -
спо соб ност за при вре ђи ва ње.

(7) Пот пу на не спо соб ност за при вре ђи ва ње по сто ји ка -
да ли це због вр сте и те жи не фи зич ког или мен тал ног оште -
ће ња или вр сте и те жи не пси хич ке бо ле сти ни је спо соб но
за оба вља ње нај јед но став ни јих по сло ва.

Члан 50.

По вре дом на ра ду сма тра се:

а) по вре да оси гу ра ни ка про у зро ко ва на не по сред ним и
крат ко трај ним ме ха нич ким, фи зич ким или хе миј ским дје -
ло ва њем, на глим про мје на ма по ло жа ја ти је ла, из не над ним
оп те ре ће њем ти је ла или дру гим про мје на ма фи зи о ло шког
ста ња ор га ни зма, ако је та ква по вре да узроч но ве за на за
оба вља ње по сла ко ји је основ оси гу ра ња,

б) по вре да ко ју оси гу ра ник пре тр пи на ре дов ном пу ту
од ста на до мје ста ра да и обрат но, на пу ту пред у зе том ра -
ди сту па ња на по сао ко ји му је обез би је ђен, од но сно ра ди
оба вља ња дје лат но сти на осно ву ко је је оси гу ран, и
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в) бо лест оси гу ра ни ка ко ја је на ста ла не по сред но или
ис кљу чи во као по сље ди ца не ког не срет ног слу ча ја или ви -
ше си ле за ври је ме оба вља ња по сла ко ји је основ оси гу ра -
ња.

Члан 51.

По вре дом на ра ду сма тра се и бо лест оси гу ра ни ка у од -
ре ђе ним окол но сти ма из чла на 17. овог за ко на, ко ја на ста -
не ди рект но и ис кљу чи во као по сље ди ца оба вља ња по сло -
ва у тим окол но сти ма.

Члан 52.

Са по вре дом на ра ду из јед на че на је по вре да ли ца из
чла на 37. овог за ко на за до би је на за ври је ме вр ше ња вој не
ду жно сти у окол но сти ма ору жа них су ко ба, као и бо лест
тог ли ца ко ја је узроч но-по сље дич но ве за на за те окол но -
сти.

Члан 53.

(1) Про фе си о нал не бо ле сти у сми слу овог за ко на су од -
ре ђе не бо ле сти на ста ле у то ку оси гу ра ња, про у зро ко ва не
ду жим не по сред ним ути ца јем про це са ра да и усло ва ра да
на рад ним мје сти ма, односно по сло ви ма ко је је оси гу ра -
ник оба вљао.

(2) Пра вил ник о ли сти про фе си о нал них бо ле сти, рад на
мје ста и по сло ве на ко ји ма се те бо ле сти по ја вљу ју и усло -
ве под ко ји ма се сма тра ју про фе си о нал ним утвр ђу је ми ни -
стар, уз прет ход но ми шље ње ми ни стра над ле жног за
здрав стве ну за шти ту.

Члан 54.

(1) Оси гу ра ник код ко јег је утвр ђе на сма ње на рад на
спо соб ност има пра во на:

а) рас по ре ђи ва ње на дру го рад но мје сто,

б) пре ква ли фи ка ци ју или до ква ли фи ка ци ју,

в) нов ча ну на кна ду у ве зи са сма ње ном рад ном спо соб -
но шћу.

(2) Пра ва из ста ва 1. овог чла на оси гу ра ни ку обез бје ђу -
је по сло да вац.

Члан 55.

(1) Оси гу ра ник са сма ње ном рад ном спо соб но шћу има
пра во на рас по ре ђи ва ње на дру го рад но мје сто ко је од го ва -
ра ње го вој струч ној спре ми и сма ње ној рад ној спо соб но -
сти.

(2) Пра во на рас по ре ђи ва ње на дру го рад но мје сто
обез бје ђу је се и оси гу ра ни ку на кон за вр ше не пре ква ли фи -
ка ци је или до ква ли фи ка ци је.

(3) Рас по ре ђи ва ње оси гу ра ни ка са сма ње ном рад ном
спо соб но шћу на рад но мје сто за ко је се тра жи струч на
спре ма ни жег сте пе на од струч не спре ме оси гу ра ни ка мо -
же се из вр ши ти са мо уз са гла сност оси гу ра ни ка.

(4) Пра во на рас по ре ђи ва ње на дру го рад но мје сто има
и оси гу ра ник код ко га је утвр ђе но да по сто ји опа сност од
на стан ка ин ва лид но сти.

(5) Опа сност од на стан ка ин ва лид но сти по сто ји ка да
при оба вља њу од ре ђе них по сло ва, без об зи ра на спровође -
ње оп штих и по себ них мје ра за шти те и за шти те здра вља
на ра ду утвр ђе них про пи си ма, усло ви и за хтје ви ра да ути -
чу на здрав стве но ста ње и рад ну спо соб ност оси гу ра ни ка
у оба ве зном оси гу ра њу у то ли кој мје ри да је, ра ди спре ча -
ва ња на стан ка ин ва лид но сти, нео п хо дан рас по ред на дру -
ге по сло ве.

Члан 56.

(1) Оси гу ра ник са сма ње ном рад ном спо соб но шћу има
пра во на пре ква ли фи ка ци ју или до ква ли фи ка ци ју уко ли ко
се, с об зи ром на ње го ву струч ну спре му и сма ње ну рад ну
спо соб ност, мо же оспо со би ти за рад на дру гом рад ном мје -
сту са пу ним рад ним вре ме ном.

(2) Пре ква ли фи ка ци ја или до ква ли фи ка ци ја се обез бје -
ђу је оси гу ра ни ку до на вр ше них 58 го ди на жи во та.

Члан 57.

Оси гу ра ник ко ме се на осно ву сма ње не рад не спо соб -
но сти обез бје ђу је пра во на рас по ре ђи ва ње на дру го рад но
мје сто, од но сно пра во на пре ква ли фи ка ци ју или до ква ли -
фи ка ци ју има пра во на:

а) на кна ду пла те од да на на стан ка ин ва лид но сти до да -
на рас по ре да на дру го рад но мје сто, од но сно до упу ћи ва ња
на пре ква ли фи ка ци ју или до ква ли фи ка ци ју, као и од да на
за вр ше не пре ква ли фи ка ци је или до ква ли фи ка ци је до рас -
по ре да на дру го рад но мје сто (у да љем тек сту: на кна да
због че ка ња),

б) на кна ду пла те за ври је ме пре ква ли фи ка ци је или до -
ква ли фи ка ци је (у да љем тек сту: на кна да за ври је ме пре -
ква ли фи ка ци је или до ква ли фи ка ци је) и

в) на кна ду пла те због ма ње пла те на дру гом рад ном
мје сту (у да љем тек сту: на кна да због ма ње пла те).

Члан 58.

(1) Осно ви ца за од ре ђи ва ње на кна де пла те (у да љем
тек сту: осно ви ца на кна да) из чла на 57. овог за ко на је про -
сјеч на не то пла та ко ју је оси гу ра ник оства рио у го ди ни ко -
ја прет хо ди го ди ни на стан ка ин ва лид но сти, ва ло ри за ци јом
до ве де на на ни во пла та за мје сец за ко ји се ис пла ћу је нак -
на да.

(2) Ва ло ри за ци ја у скла ду са ста вом 1. овог чла на вр ши
се та ко што се про сјеч на не то пла та ко ју је оси гу ра ник
оства рио у го ди ни ко ја прет хо ди го ди ни на стан ка ин ва лид -
но сти ускла ђу је са кре та њем про сјеч не не то пла те свих за -
по сле них код по сло дав ца и до во ди на ни во пла та за мје сец
за ко ји се ис пла ћу је на кна да.

Члан 59.

(1) На кна да због че ка ња при па да од да на на стан ка ин -
ва лид но сти до да на рас по ре да на дру го рад но мје сто, од -
но сно до да на упу ћи ва ња на пре ква ли фи ка ци ју или до ква -
ли фи ка ци ју, као и од да на за вр ше не пре ква ли фи ка ци је или
до ква ли фи ка ци је до да на рас по ре да на дру го рад но мје сто
и ис пла ћу је се у ви си ни осно ви це на кна де.

(2) На кна да за ври је ме пре ква ли фи ка ци је или до ква ли -
фи ка ци је при па да за ври је ме тра ја ња пре ква ли фи ка ци је
или до ква ли фи ка ци је и ис пла ћу је се у ви си ни осно ви це
нак на де.

(3) На кна да због ма ње пла те при па да од да на рас по ре -
да на дру го рад но мје сто и ис пла ћу је се у ви си ни раз ли ке
из ме ђу осно ви це на кна де и не то пла те оси гу ра ни ка на дру -
гом рад ном мје сту.

Члан 60.

(1) Пра во на ин ва лид ску пен зи ју има оси гу ра ник код
ко га је гу би так спо соб но сти за рад про у зро ко ван по вре дом
ван ра да или бо ле шћу, на стао при је ис пу ње ња усло ва за
ста ро сну пен зи ју из чла на 41. овог за ко на, под усло вом да
до на стан ка ин ва лид но сти има пет го ди на ста жа оси гу ра -
ња или де сет го ди на пен зиј ског ста жа.

(2) Пра во на ин ва лид ску пен зи ју има оси гу ра ник ко ме
је по сли је 58. го ди не жи во та утвр ђе на сма ње на рад на спо -
соб ност са пра вом на пре ква ли фи ка ци ју или до ква ли фи ка -
ци ју под усло вом да до на стан ка ин ва лид но сти има пет го -
ди на ста жа оси гу ра ња или де сет го ди на пен зиј ског ста жа.

(3) Оси гу ра ник код ко га је гу би так спо соб но сти за рад
про у зро ко ван по вре дом на ра ду или про фе си о нал ном бо -
ле шћу има пра во на ин ва лид ску пен зи ју без об зи ра на ду -
жи ну пен зиј ског ста жа.

(4) Оси гу ра ник из ста ва 1. овог чла на до на вр ше них 35
го ди на жи во та има пра во на ин ва лид ску пен зи ју под усло -
вом да до на стан ка ин ва лид но сти има дви је го ди не ста жа
оси гу ра ња.

Члан 61.

Ин ва лид ска пен зи ја се од ре ђу је на исти на чин као и
ста ро сна пен зи ја.
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Члан 62.

Оси гу ра ни ку ко ји има ма ње од 15 го ди на ста жа оси гу -
ра ња ин ва лид ска пен зи ја се од ре ђу је за стаж оси гу ра ња од
15 го ди на.

Члан 63.

Оси гу ра ни ку код ко га је ин ва лид ност про у зро ко ва на
по вре дом на ра ду или про фе си о нал ном бо ле шћу ин ва лид -
ска пен зи ја се од ре ђу је за стаж оси гу ра ња од 40 го ди на.

Члан 64.

Лич ни ко е фи ци јент оси гу ра ни ка код ко га је узрок ин -
ва лид но сти по вре да за до би је на за ври је ме вр ше ња вој не
ду жно сти у окол но сти ма ору жа них су ко ба, као и бо лест
тог ли ца ко ја је узроч но-по сље дич но ве за на за те окол но -
сти, не мо же би ти ма њи од 1,3.

Члан 65.

(1) Оси гу ра ни ку ко ји ис пу ња ва услов за ин ва лид ску
пен зи ју у по гле ду пен зиј ског ста жа и код ко га је ин ва лид -
ност про у зро ко ва на дје ли мич но по вре дом на ра ду или про -
фе си о нал ном бо ле шћу, а дје ли мич но по вре дом ван ра да
или бо ле шћу од ре ђу је се јед на ин ва лид ска пензијa ко ја се
са сто ји од ди је ла од ре ђе ног на осно ву по вре де на ра ду или
про фе си о нал не бо ле сти и ди је ла на осно ву по вре де ван ра -
да или бо ле сти, пре ма њи хо вом ути ца ју на укуп ну ин ва -
лид ност.

(2) Пен зи ја од ре ђе на на на чин из ста ва 1. овог чла на не
мо же из но си ти ви ше од пен зи је ко ја би при па да ла оси гу -
ра ни ку за 40 го ди на пен зиј ског ста жа.

Члан 66.

Оси гу ра ни ку ко ји до на стан ка ин ва лид но сти има пла -
те, од но сно осно ви це оси гу ра ња са мо у ка лен дар ској го ди -
ни у ко јој је ин ва лид ност на ста ла, лич ни ко е фи ци јент
утвр ђу је се та ко што се уку пан из нос пла та, од но сно осно -
ви ца оси гу ра ња оства ре них за пу не мје се це у тој го ди ни
по ди је ли са укуп ним из но сом про сјеч них пла та у Ре пу бли -
ци у истом пе ри о ду.

Члан 67.

Оси гу ра ни ку ко ји до на стан ка ин ва лид но сти ни је
оства рио пла ту ни за је дан мје сец лич ни ко е фи ци јент утвр -
ђу је се та ко што се мје сеч на пла та ко ја би му при па да ла за
рад но мје сто на ко ме је ра дио на дан на стан ка ин ва лид но -
сти по ди је ли са про сјеч ном пла том у Ре пу бли ци за тај мје -
сец.

Члан 68.

Ли цу ко је оства ру је пра во на ин ва лид ску пен зи ју као
оси гу ра ник из чла на 17. овог за ко на го ди шњи лич ни ко е -
фи ци јент не мо же би ти ма њи од је дан.

3. По ро дич на пен зи ја

Члан 69.

Пра во на по ро дич ну пен зи ју има ју чла но ви по ро ди це
умр лог оси гу ра ни ка ко ји је на дан смр ти ис пу ња вао усло -
ве за ин ва лид ску пен зи ју и чла но ви по ро ди це умр лог ко ри -
сни ка ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је.

Члан 70.

Члано ви ма по ро ди це умр лог оси гу ра ни ка, од но сно ко -
ри сни ка пен зи је сма тра ју се:

а) брач ни су пру жник (удо ви ца, односно удо вац),

б) раз ве де ни брач ни су пру жник или ван брач ни су пру -
жник, ако му је пра во сна жном пре су дом су да до су ђе но
пра во на из др жа ва ње,

в) ди је те, ро ђе но у бра ку или ван бра ка, усво је но или
па сто рак,

г) ди је те без оба ро ди те ља или ди је те ко ме су оба ро ди -
те ља пот пу но и трај но не спо соб ни за при вре ђи ва ње, ко је
је оси гу ра ник или ко ри сник пен зи је из др жа вао до сво је
смр ти, и

д) ро ди тељ (отац и мај ка, очух и ма ће ха, усво ји лац) ко -
је је оси гу ра ник или ко ри сник пен зи је из др жа вао до сво је
смр ти.

Члан 71.

(1) Удо ви ца има пра во на по ро дич ну пен зи ју:

а) ако је на дан смр ти су пру га на вр ши ла 50 го ди на жи -
во та,

б) ако је на дан смр ти су пру га би ла пот пу но не спо соб -
на за при вре ђи ва ње, од но сно ако је та ква не спо соб ност на -
ста ла у ро ку јед не го ди не од да на смр ти су пру га,

в) ако је по сли је смр ти су пру га оста ло јед но или ви ше
дје це ко ја има ју пра во на по ро дич ну пен зи ју, а она оба вља
ро ди тељ ске ду жно сти пре ма тој дје ци.

(2) Удо ви ца ко ја у то ку коришће ња пра ва на по ро дич ну
пен зи ју оства ре ну у скла ду са ста вом 1. т. б) и в) овог чла -
на на вр ши 50 го ди на жи во та за др жа ва пра во на по ро дич ну
пен зи ју.

(3) Удо ви ца ко јој пра во на по ро дич ну пен зи ју оства ре -
ну у скла ду са ста вом 1. тач ка в) овог чла на пре ста не при -
је на вр ше них 50 али по сли је на вр ше них 45 го ди на жи во та
мо же по но во оства ри ти пра во на по ро дич ну пен зи ју кад
на вр ши 50 го ди на жи во та.

(4) Удо ви ца ко ја ни је оства ри ла пра во на по ро дич ну
пен зи ју у скла ду са ста вом 1. тач ка в) овог чла на, иако је
ис пу ња ва ла усло ве, мо же оства ри ти пра во на по ро дич ну
пен зи ју и на кон пре стан ка пра ва на по ро дич ну пен зи ју дје -
це, под усло ви ма утвр ђе ним овим за ко ном.

(5) Удо ви ца ко ја у то ку коришће ња пра ва на по ро дич ну
пен зи ју, оства ре ну у скла ду са ста вом 1. тач ка в) овог чла -
на, по ста не пот пу но не спо соб на за при вре ђи ва ње за др жа -
ва пра во на по ро дич ну пен зи ју док по сто ји та ква не спо -
соб ност.

(6) Удо ви ца ко ја у то ку коришће ња пра ва у скла ду са
ста вом 5. овог чла на на вр ши 50 го ди на жи во та за др жа ва
пра во на по ро дич ну пен зи ју.

(7) Удо ви ца ко ја до смр ти су пру га ни је на вр ши ла 50
али је има ла на вр ше них 45 го ди на жи во та има пра во на по -
ро дич ну пен зи ју кад на вр ши 50 го ди на жи во та.

(8) Удо ви ца ко ја је до смр ти су пру га или до пре стан ка
пра ва на по ро дич ну пен зи ју на вр ши ла 45 го ди на жи во та
има пра во на по ро дич ну пен зи ју при је на вр ше них 50 го ди -
на жи во та, ако по ста не пот пу но не спо соб на за при вре ђи -
ва ње.

(9) Удо ви ца има пра во на по ро дич ну пен зи ју и кад је
ди је те оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни ка пен зи је ро ђе но на -
кон ње го ве смр ти.

Члан 72.

(1) Удо вац има пра во на по ро дич ну пен зи ју:

а) ако је на дан смр ти су пру ге на вр шио 60 го ди на жи -
во та,

б) ако је на дан смр ти су пру ге био пот пу но не спо со бан
за при вре ђи ва ње, од но сно ако је та ква не спо соб ност на -
ста ла у ро ку јед не го ди не од да на смр ти су пру ге,

в) ако је по сли је смр ти су пру ге оста ло јед но или ви ше
дје це ко ја има ју пра во на по ро дич ну пен зи ју, а он оба вља
ро ди тељ ске ду жно сти пре ма тој дје ци.

(2) Удо вац ко ји у то ку коришће ња пра ва на по ро дич ну
пен зи ју, оства ре ну у скла ду са ста вом 1. т. б) и в) овог чла -
на, на вр ши 60 го ди на жи во та за др жа ва пра во на по ро дич -
ну пен зи ју.

(3) Удо вац ко ме пра во на по ро дич ну пен зи ју оства ре ну
пре ма од ред ба ма ста ва 1. тач ка в) овог чла на пре ста не при је
на вр ше них 60 али по сли је на вр ше них 55 го ди на жи во та мо -
же по но во оства ри ти пра во кад на вр ши 60 го ди на жи во та.

(4) Удо вац ко ји ни је оства рио пра во на по ро дич ну пен -
зи ју у скла ду са ста вом 1. тач ка в) овог чла на, иако је ис пу -
ња вао усло ве, мо же оства ри ти пра во на по ро дич ну пен зи -
ју и на кон пре стан ка пра ва на по ро дич ну пен зи ју дје це,
под усло ви ма утвр ђе ним овим за ко ном.
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(5) Удо вац ко ји у то ку коришће ња пра ва на по ро дич ну
пен зи ју оства ре ну у скла ду са ста вом 1. тач ка в) овог чла -
на по ста не пот пу но не спо со бан за при вре ђи ва ње за др жа ва
пра во на по ро дич ну пен зи ју док по сто ји та ква не спо соб -
ност.

(6) Удо вац ко ји у то ку коришће ња пра ва у скла ду са
ста вом 5. овог чла на на вр ши 60 го ди на жи во та за др жа ва
пра во на по ро дич ну пен зи ју.

(7) Удо вац ко ји до смр ти су пру ге ни је на вр шио 60 али
је имао на вр ше них 55 го ди на жи во та има пра во на по ро -
дич ну пен зи ју кад на вр ши 60 го ди на жи во та.

(8) Удо вац ко ји је до смр ти су пру ге или до пре стан ка
пра ва на по ро дич ну пен зи ју на вр шио 55 го ди на жи во та
има пра во на по ро дич ну пен зи ју при је на вр ше них 60 го ди -
на жи во та ако по ста не пот пу но не спо со бан за при вре ђи ва -
ње.

Члан 73.

Пра во на по ро дич ну пен зи ју под усло ви ма из чл. 71. и
72. овог за ко на има и су пру жник из раз ве де ног бра ка или
ван брач не за јед ни це, ако му је пра во сна жном суд ском пре -
су дом до су ђе но пра во на из др жа ва ње.

Члан 74.

(1) Ди је те има пра во на по ро дич ну пен зи ју до на вр ше -
них 15 го ди на жи во та.

(2) По сли је на вр ше них 15 го ди на жи во та ди је те има
пра во на по ро дич ну пен зи ју до за вр шет ка ре дов ног шко ло -
ва ња, али нај ка сни је до на вр ше них 26 го ди на жи во та.

(3) Ре дов ним шко ло ва њем, у сми слу овог за ко на, не
сма тра се шко ло ва ње у шко ли истог или ни жег сте пе на
обра зо ва ња од шко ле ко ју је ди је те за вр ши ло.

(4) Ди је те код ко га на сту пи не спо соб ност за са мо ста -
лан жи вот и рад при је 15. го ди не жи во та има пра во на по -
ро дич ну пен зи ју док та не спо соб ност тра је.

(5) Ди је те код ко га не спо соб ност за при вре ђи ва ње на -
сту пи по сли је 15. го ди не жи во та, а при је смр ти оси гу ра ни -
ка, односно ко ри сни ка пен зи је има пра во на по ро дич ну
пен зи ју ако га је оси гу ра ник, односно ко ри сник пен зи је из -
др жа вао до сво је смр ти.

(6) Ди је те код ко га у то ку коришће ња пра ва на по ро -
дич ну пен зи ју на сту пи не спо соб ност за са мо ста лан жи вот
и рад или не спо соб ност за при вре ђи ва ње за др жа ва пра во
на пен зи ју док та не спо соб ност тра је.

(7) Не спо соб ност за са мо ста лан жи вот и рад по сто ји
ка да се ли це због вр сте и те жи не фи зич ког или мен тал ног
оште ће ња или вр сте и те жи не пси хич ке бо ле сти не мо же
оспо со би ти за оба вља ње нај јед но став ни јих по сло ва.

Члан 75.

Ро ди тељ има пра во на по ро дич ну пен зи ју ако га је оси -
гу ра ник, односно ко ри сник пен зи је из др жа вао до сво је
смр ти и ако је на тај дан на вр шио 60 (му шка рац), од но сно
50 (же на) го ди на жи во та.

Члан 76.

(1) Оси гу ра ник, од но сно ко ри сник пен зи је из др жа вао
је чла на по ро ди це ако про сјеч ни мје сеч ни при ход чла на
по ро дич ног до ма ћин ства под но си о ца за хтје ва за оства ри -
ва ње пра ва на по ро дич ну пен зи ју, у го ди ни у ко јој је на сту -
пи ла смрт оси гу ра ни ка, односно ко ри сни ка пен зи је, не
пре ла зи из нос нај ни же пен зи је из чла на 85. став 2. овог за -
ко на у Ре пу бли ци у прет ход ној го ди ни.

(2) По ро дич ним до ма ћин ством у скла ду са ста вом 1.
овог чла на сма тра ју се су пру жни ци и њи хо ва дје ца (ро ђе -
на у бра ку и ван бра ка, усво је на и па стор ци).

Члан 77.

Из у зет но од чла на 76. став 1. овог за ко на, ро ди тељ ли -
ца из чла на 37. став 1. овог за ко на ко је је по ги ну ло у вр ше -
њу вој не ду жно сти у пе ри о ду од 17. ав гу ста 1990. до 19. ју -
на 1996. го ди не има пра во на по ро дич ну пен зи ју, без об зи -
ра на го ди не жи во та и на ви си ну про сјеч ног мје сеч ног при -
хо да по чла ну по ро дич ног до ма ћин ства.

Члан 78.

(1) Са по ги би јом у вр ше њу вој не ду жно сти у пе ри о ду
од 17. ав гу ста 1990. до 19. ју на 1996. го ди не из јед на че на је
смрт ко ја је на сту пи ла као по сље ди ца ра ња ва ња у вр ше њу
тих ду жно сти, као и смрт због бо ле сти ко ја је узроч но-по -
сље дич но ве за на за вр ше ње вој не ду жно сти.

(2) Чи ње ни цу да је смрт на сту пи ла као по сље ди ца ра -
ња ва ња или да је на сту пи ла због бо ле сти ко ја је узроч но-
по сље дич но ве за на за вр ше ње вој не ду жно сти утвр ђу је ор -
ган вје шта че ња Фон да.

Члан 79.

(1) По ро дич на пен зи ја по сли је смр ти оси гу ра ни ка се
од ре ђу је од ин ва лид ске пен зи је ко ја би му при па да ла на
дан смр ти, а у про цен ту ко ји се утвр ђу је пре ма бро ју чла -
но ва по ро ди це ко ји има ју пра во на пен зи ју.

(2) По ро дич на пен зи ја по сли је смр ти ко ри сни ка ста ро -
сне или ин ва лид ске пен зи је од ре ђу је се од пен зи је ко ја је
при па да ла ко ри сни ку на дан смр ти, а у про цен ту ко ји се
утвр ђу је пре ма бро ју чла но ва по ро ди це ко ји има ју пра во
на пен зи ју.

(3) Код од ре ђи ва ња по ро дич не пен зи је чла но ви ма по -
ро ди це по ги ну лог бор ца или по ги ну лог уче сни ка НОР-а
лич ни ко е фи ци јент не мо же би ти ма њи од 1,3.

Члан 80.

У за ви сно сти од бро ја чла но ва по ро ди це ко ји оства ру -
ју пра во, по ро дич на пен зи ја из но си:

а) за јед ног чла на 70% од пен зи је од ко је се од ре ђу је,

б) за два чла на 80% од пен зи је од ко је се од ре ђу је,

в) за три чла на 90% од пен зи је од ко је се од ре ђу је и

г) за че ти ри и ви ше чла но ва 100% од пен зи је од ко је се
од ре ђу је.

Члан 81.

Ако пра во на по ро дич ну пен зи ју има ју су пру жник умр -
лог оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни ка пен зи је и раз ве де ни
су пру жник ко ме је до су ђе но пра во на из др жа ва ње, по ро -
дич на пен зи ја од ре ђу је се у ви си ни ко ја при па да за јед ног
чла на по ро ди це и ди је ли се на јед на ке ди је ло ве.

4. Ускла ђи ва ње

Члан 82.

Ври јед ност оп штег бо да из чла на 48. овог за ко на
ускла ђу је се од 1. ја ну а ра сва ке го ди не, по чев од 2013. го -
ди не, пре ма про цен ту про мје не про сјеч не не то пла те у Ре -
пу бли ци у прет ход ној го ди ни.

Члан 83.

Пен зи је оства ре не до 31. де цем бра прет ход не го ди не
ускла ђу ју се од 1. ја ну а ра сва ке го ди не, по чевши од 2013.
го ди не, пре ма про цен ту ко ји пред ста вља по ло ви ну зби ра
про цен та про мје не про сјеч не не то пла те и про цен та про -
мје не по тро шач ких ци је на на го ди шњем ни воу у Ре пу бли -
ци у прет ход ној го ди ни.

Члан 84.

Ускла ђе ну ври јед ност оп штег бо да за те ку ћу го ди ну и
про це нат ускла ђи ва ња пен зи ја за те ку ћу го ди ну об ја вљу је
Фонд на осно ву по да та ка Ре пу блич ког за во да за ста ти сти -
ку об ја вље них у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

5. Нај ни жа пен зи ја

Члан 85.

(1) Ко ри сни ку ко ме је пен зи ја од ре ђе на у ма њем из но -
су од нај ни жег из но са пен зи је утвр ђе ног овим чла ном ис -
пла ћу је се нај ни жа пен зи ја.

(2) Нај ни жа пен зи ја не мо же би ти ни жа од 50% од про -
сјеч не пен зи је на те рет Ре пу бли ке ис пла ће не за де цем бар
прет ход не го ди не.

(3) Нај ни жа ста ро сна и ин ва лид ска пен зи ја на те рет Ре -
пу бли ке за ви си од ду жи не пен зиј ског ста жа и од ре ђу је се у
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про цен ту од про сјеч не пен зи је на те рет Ре пу бли ке ис пла -
ће не за де цем бар прет ход не го ди не:

а) за 15 го ди на пен зиј ског ста жа и ви ше а ма ње од 20
го ди на у ви си ни од 60%,

б) за 20 го ди на пен зиј ског ста жа и ви ше а ма ње од 30
го ди на у ви си ни од 70%,

в) за 30 го ди на пен зиј ског ста жа и ви ше а ма ње од 40
го ди на у ви си ни од 80% и

г) за 40 го ди на пен зиј ског ста жа и ви ше у ви си ни про -
сјеч не пен зи је на те рет Ре пу бли ке ис пла ће не за де цем бар
прет ход не го ди не.

(4) Из но се нај ни же пен зи је из ст. 2. и 3. овог чла на за
те ку ћу го ди ну об ја вљу је Фонд до кра ја ја ну а ра у “Слу жбе -
ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 86.

Од ред бе чла на 85. овог за ко на не од но се се на сра -
змјер не пен зи је оства ре не при мје ном ме ђу на род них уго во -
ра о со ци јал ном оси гу ра њу и Спо ра зу ма о ме ђу соб ним
пра ви ма и оба ве за ма у спро во ђе њу пен зиј ског и ин ва лид -
ског оси гу ра ња у БиХ.

6. За јед нич ке од ред бе

Члан 87.

Пра во на ста ро сну и ин ва лид ску пен зи ју обез бје ђу је се
на кон пре стан ка оси гу ра ња.

Члан 88.

Про мје не у здрав стве ном ста њу ко ри сни ка ста ро сне
или ин ва лид ске пен зи је ко ји стек не ста тус оси гу ра ни ка,
на кон оства ри ва ња пра ва на пен зи ју, без об зи ра на узрок,
не мо гу би ти раз лог за по нов но од ре ђи ва ње пен зи је.

Члан 89.

Пра ва на осно ву сма ње не рад не спо соб но сти не обе -
збје ђу ју се оси гу ра ни ку ко ји ис пу ни је дан од усло ва за
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју или ко ји ис пу ни
усло ве за оства ри ва ње пра ва на ин ва лид ску пен зи ју.

Члан 90.

Пра во на пре ква ли фи ка ци ју или до ква ли фи ка ци ју не
обез бје ђу је се оси гу ра ни ку ко ји без оправ да ног раз ло га не
поч не са пре ква ли фи ка ци јом или до ква ли фи ка ци јом у
одре ђе ном ро ку или ко ји нео прав да но пре ки не за по че ту
пре ква ли фи ка ци ју или до ква ли фи ка ци ју.

Члан 91.

Оси гу ра ни ку из чла на 12. т. в), г) и д) овог за ко на не
обез бје ђу ју се пра ва на осно ву по вре де на ра ду или про фе -
си о нал не бо ле сти у ве зи са по сло ви ма за ко је оства ру је
уго во ре ну на кна ду.

Члан 92.

Оси гу ра ни ку у до бро вољ ном оси гу ра њу не обез бје ђу ју
се пра ва на осно ву по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо -
ле сти.

Члан 93.

Пра во на по ро дич ну пен зи ју обез бје ђу је се чла ну по ро -
ди це умр лог оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни ка пен зи је ко ји
ни је у оба ве зном оси гу ра њу.

Члан 94.

Пра во на по ро дич ну пен зи ју не обез бје ђу је се чла ну
по ро ди це ко ји је пра во сна жном пре су дом осу ђен за кри -
вич но дје ло чи ја је по сље ди ца смрт оси гу ра ни ка, од но сно
ко ри сни ка пен зи је.

Члан 95.

Уко ли ко ко ри сник ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је за -
кљу чи брак са на вр ше них 65 го ди на жи во та, пра во на по -
ро дич ну пен зи ју обез бје ђу је се брач ном су пру жни ку под
усло вом да је брак тра јао нај ма ње дви је го ди не или да има -
ју за јед нич ко ди је те.

Члан 96.

Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња обез бје -
ђу ју се и ли цу ко је не ма ста тус оси гу ра ни ка по овом за ко -
ну, али је тај ста тус има ло по ра ни јим про пи си ма, уко ли ко
ис пу ња ва усло ве за оства ри ва ње пра ва про пи са на овим за -
ко ном.

V - ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ФОН ДА

Члан 97.

(1) Фонд је ор га ни за ци ја ко ја вр ши јав на овлашће ња
ра ди оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси -
гу ра ња.

(2) На ор га ни за ци ју и рад Фон да при мје њу је се за кон
ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

(3) Осни вач Фон да је Вла да.

Члан 98.

Фонд оба вља сље де ће по сло ве:

а) обез бје ђу је за ко ни то, ра ци о нал но и ефи ка сно оства -
ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,

б) пру жа струч ну по моћ оси гу ра ни ци ма при ли ком
оства ри ва ња пра ва,

в) обез бје ђу је спровође ње ме ђу на род них уго во ра о со -
ци јал ном оси гу ра њу,

г) вр ши оцје ну рад не спо соб но сти ра ди оства ри ва ња
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,

д) во ди од го ва ра ју ће еви ден ци је у скла ду са овим за ко -
ном и

ђ) оба вља и дру ге по сло ве у ве зи са спровође њем и
оства ри ва њем пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра -
ња.

Члан 99.

(1) Ра ди оба вља ња управ них, ад ми ни стра тив них, фи -
нан сиј ских и дру гих струч них по сло ва Фонд ор га ни зу је је -
дин стве ну струч ну слу жбу, на на чин да обез би је ди не сме -
та но, ра ци о нал но и успје шно оба вља ње дје лат но сти Фон -
да.

(2) Ор га ни за ци ја струч не слу жбе Фон да уре ђу је се
Ста ту том Фон да и ак том о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си -
сте ма ти за ци ји рад них мје ста.

Члан 100.

Ор га ни Фон да су Управ ни од бор и ди рек тор.

Члан 101.

(1) Управ ни од бор Фон да (у да љем тек сту: Управ ни од -
бор) је ор ган упра вља ња.

(2) Управ ни од бор има де вет чла но ва, ко је име ну је и
ра зр је ша ва Вла да.

(3) Члано ве Управ ног од бо ра име ну је Вла да:

a) шест чланoва на при је длог Ми ни стар ства ра да и бо -
рач ко-ин ва лид ске за шти те (у да љем тек сту: Ми ни стар -
ство) на кон спро ве де ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је,

б) јед ног чла на на при је длог ре пре зен та тив ног ве ћин -
ског син ди ка та у Ре пу бли ци,

в) јед ног чла на на при је длог ре пре зен та тив ног ве ћин -
ског удру же ња по сло да ва ца у Ре пу бли ци и

г) јед ног чла на на при је длог Удру же ња пен зи о не ра Ре -
пу бли ке Срп ске.

(4) Усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва ли це ко је се име ну је
у Управ ни од бор, као и усло ви под ко ји ма мо же би ти ра -
зри је ше но при је ис те ка ман да та, про пи су ју се Ста ту том
Фон да.

(5) Ман дат чла но ва Управ ног од бо ра тра је че ти ри го -
ди не, с тим да чла но ви Управ ног од бо ра мо гу би ти би ра ни
нај ви ше два пу та уза стоп но.

Члан 102.

(1) Управ ни од бор оба вља сље де ће по сло ве:
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а) име ну је пред сјед ни ка и за мје ни ка пред сјед ни ка
Управ ног од бо ра,

б) до но си Ста тут Фон да, уз са гла сност осни ва ча,

в) усва ја дру га оп шта ак та,

г) раз ма тра и усва ја из вје штај о по сло ва њу, по лу го ди -
шњи и го ди шњи об ра чун Фон да уз са гла сност над ле жног
ми ни стар ства,

д) до но си го ди шњи план и про грам ра да Фон да, уз са -
гла сност осни ва ча,

ђ) до но си фи нан сиј ски план Фон да, уз са гла сност
осни ва ча,

е) од лу чу је о коришће њу сред ста ва у скла ду са за ко ном
и Ста ту том Фон да и

ж) вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и Ста ту том
Фон да.

(2) На чин ра да, као и дру га пи та ња ко ја се од но се на
рад Управ ног од бо ра, уре ђу ју се Ста ту том Фон да.

Члан 103.

(1) Ди рек тор Фон да је ор ган ру ко во ђе ња.

(2) Ди рек то ра Фон да име ну је Вла да, на кон спро ве де -
ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је.

(3) Усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва ли це ко је се име ну је
за ди рек то ра про пи су ју се Ста ту том Фон да.

(4) Ди рек тор Фон да име ну је се на пе ри од од че ти ри го -
ди не, с тим да мо же би ти раз ри је шен и при је ис те ка вре ме -
на на ко је је име но ван.

Члан 104.

Ди рек тор Фон да оба вља сље де ће по сло ве:

а) пред ста вља и за сту па Фонд и од го во ран је за за ко ни -
тост ра да Фон да,

б) ор га ни зу је рад и по сло ва ње Фон да,

в) ру ко во ди ра дом струч не слу жбе Фон да,

г) из вр ша ва од лу ке Управ ног од бо ра,

д) до но си акт о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти -
за ци ји рад них мје ста Фон да уз са гла сност над ле жног ми -
ни стар ства и

ђ) вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и Ста ту том
Фон да.

Члан 105.

(1) Фонд има имо ви ну ко ју чи не ства ри, пра ва, ак ци је,
удје ли, но вац и оста ла сред ства.

(2) Фонд има пра во да осни ва дру га прав на ли ца ра ди
оства ри ва ња ци ље ва и по ве ћа ња имо ви не.

(3) Фонд има пра во да у прав ном про ме ту скла па уго -
во ре и оба вља дру ге прав не по сло ве у скла ду са за ко ном.

(4) Фонд у прав ном про ме ту има нео гра ни че ну прав ну
и по слов ну спо соб ност.

(5) За оба ве зе пре у зе те у прав ном про ме ту Фонд од го -
ва ра цје ло куп ном имо ви ном.

VI - МА ТИЧ НА ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА

Члан 106.

(1) Фонд во ди ма тич ну еви ден ци ју о оси гу ра ни ци ма,
упла ти о ци ма до при но са и ко ри сни ци ма пра ва из пен зиј -
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.

(2) На чин и по сту пак во ђе ња ма тич не еви ден ци је уре -
ђу је ди рек тор Фон да.

Члан 107.

Струч на слу жба Фон да је оба ве зна да пре ду зме све
нео п ход не мје ре и рад ње да оси гу ра ник, у го ди ни при је
испу ње ња усло ва за ста ро сну пен зи ју у по гле ду го ди на жи -
во та, ком пле ти ра и ажу ри ра по дат ке ма тич не еви ден ци је
на осно ву ко јих се рје ша ва о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња, као и по дат ке о пен зиј ском ста жу на вр -
ше ном у дру гим др жа ва ма.

Члан 108.

Ма тич на еви ден ци ја о оси гу ра ни ци ма са др жи сље де ће
по дат ке:

а) име и пре зи ме оси гу ра ни ка,

б) је дин стве ни ма тич ни број,

в) лич ни број оси гу ра ни ка,

г) адре са пре би ва ли шта,

д) оп шти на пре би ва ли шта,

ђ) пре зи ме по ро ђе њу,

е) др жа вљан ство,

ж) да тум ро ђе ња,

з) пол,

и) струч на спре ма,

ј) за ни ма ње,

к) основ оси гу ра ња,

л) да тум по чет ка оси гу ра ња,

љ) да тум пре стан ка оси гу ра ња,

м) днев но рад но ври је ме,

н) стаж оси гу ра ња,

њ) стаж оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем (ши фра рад -
ног мје ста на ко ме се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним
тра ја њем и сте пен уве ћа ња),

о) број упла ти ла ца до при но са код ко јих је при ја вљен,

п) пла те и осно ви це оси гу ра ња ко је се узи ма ју за утвр -
ђи ва ње го ди шњих лич них ко е фи ци је на та,

р) о оси гу ра ни ци ма ко ја има ју нај ма ње 70% тје ле сног
оште ће ња, вој ним ин ва ли ди ма од I до VI гру пе, ци вил ним
ин ва ли ди ма ра та од I до VI гру пе, и

с) о по вре ди на ра ду, про фе си о нал ној бо ле сти и бо ле -
сти у ве зи са ра дом.

Члан 109.

Ма тич на еви ден ци ја о упла ти о ци ма до при но са са др жи
сље де ће по дат ке:

а) је дин стве ни иден ти фи ка ци о ни број упла ти о ца до -
при но са,

б) по слов но име,

в) адре са сје ди шта,

г) оп шти на сје ди шта,

д) да тум по чет ка по сло ва ња и

ђ) да тум пре стан ка по сло ва ња.

Члан 110.

Ма тич на еви ден ци ја ко ри сни ка пра ва са др жи по дат ке:

а) о оси гу ра ни ку:

1) име и пре зи ме оси гу ра ни ка,

2) је дин стве ни ма тич ни број,

3) лич ни број оси гу ра ни ка,

4) да тум ро ђе ња,

5) пол,

6) струч на спре ма,

7) уче шће у ра то ви ма,

8) пен зиј ски стаж (пе ри од, др жа ва, вр ста, тра ја ње,
утвр ђе ни стаж у го ди на ма, мје се ци ма и да ни ма, уку пан
пен зиј ски стаж);

б) за ста ро сну и ин ва лид ску пен зи ју:

1) да тум под но ше ња за хтје ва за пен зи ју,

2) вр ста пра ва,

3) да тум оства ри ва ња пра ва на пен зи ју,

4) го ди шњи лич ни ко е фи ци јен ти оси гу ра ни ка,

5) лич ни ко е фи ци јент оси гу ра ни ка,

6) по дат ке о пла та ма, односно осно ви ца ма оси гу ра ња
на осно ву ко јих се од ре ђу ју го ди шњи лич ни ко е фи ци јен ти
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(го ди на, са ти, пла та, односно осно ви ца оси гу ра ња у ва же -
ћој ва лу ти),

7) из нос пен зи је на дан оства ри ва ња пра ва,

8) да тум по чет ка ис пла те пен зи је,

9) да тум про мје не у оби му пра ва,

10) из нос пен зи је од да ту ма про мје не,

11) да тум и раз лог пре стан ка пра ва;

в) о ин ва лид но сти:

1) да тум на стан ка ин ва лид но сти,

2) утвр ђе на ин ва лид ност и узрок,

3) про це нат ути ца ја на ин ва лид ност по вре де на ра ду
или про фе си о нал не бо ле сти,

4) ди јаг но за бо ле сти,

5) о по вре ди на ра ду, про фе си о нал ној бо ле сти и бо ле -
сти у ве зи са ра дом;

г) за по ро дич ну пен зи ју:

1) да тум под но ше ња за хтје ва за пен зи ју,

2) вр ста пен зи је од ко је је од ре ђе на по ро дич на пен зи ја,

3) из нос пен зи је од ко је је од ре ђе на по ро дич на пен зи ја,

4) про це нат по ро дич не пен зи је,

5) из нос по ро дич не пен зи је на дан оства ри ва ња пра ва,

6) да тум смр ти ли ца иза ко га се оства ру је пра во на по -
ро дич ну пен зи ју,

7) узрок смр ти ли ца иза ко га се оства ру је пра во на по -
ро дич ну пен зи ју,

8) да тум оства ри ва ња пра ва на по ро дич ну пен зи ју,

9) да тум по чет ка ис пла те по ро дич не пен зи је,

10) да тум про мје не у оби му пра ва,

11) из нос пен зи је од да ту ма про мје не,

12) ко ри сни ци по ро дич не пен зи је (је дин стве ни ма тич -
ни број, име и пре зи ме, сте пен срод ства, основ коришће ња,
да тум и раз лог пре стан ка пра ва),

13) на ко ли ко се адре са пен зи ја ис пла ћу је,

14) име и пре зи ме при ма о ца,

15) др жа ва, оп шти на, по штан ски број, адре са (мје сто,
ули ца и број);

д) оста ле:

1) да тум до но ше ња рје ше ња,

2) да тум при ја ве по да та ка за ис пла ту.

Члан 111.

(1) Уно ше ње по да та ка у ма тич ну еви ден ци ју вр ши се
пре ма је дин стве ном ко дек су ши фа ра, ко ји до но си ди рек тор
Фон да.

(2) У ма тич ну еви ден ци ју се уно се по да ци из Је дин -
стве ног си сте ма, као и по да ци утвр ђе ни у по ступ ку рје ша -
ва ња о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.

(3) По да ци из ма тич не еви ден ци је ко ри сте се за рје ша -
ва ње о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и
сма тра ју се слу жбе ном тај ном.

Члан 112.

(1) Фонд је оба ве зан да оси гу ра ни ку из да увје ре ње о
ње го вим по да ци ма уне се ним у ма тич ну еви ден ци ју са мо
на лич ни за хтјев.

(2) Увје ре ње из ста ва 1. овог чла на има ка рак тер јав не
ис пра ве.

(3) Оси гу ра ник мо же зах ти је ва ти да Фонд до не се рје -
ше ње о по да ци ма уне се ним у ма тич ну еви ден ци ју.

Члан 113.

По да ци уне се ни у ма тич ну еви ден ци ју на на чин утвр -
ђен овим за ко ном мо гу се на кнад но ми је ња ти у сље де ћим
слу ча је ви ма:

а) ако над ле жни ор ган на кнад но у про пи са ном по ступ -
ку утвр ди про мје ну по да та ка,

б) ако су по да ци уне се ни у ма тич ну еви ден ци ју на
осно ву ла жних ис пра ва и

в) ако се на кнад но утвр ди да су у ма тич ну еви ден ци ју
уне се ни не ис прав ни, не тач ни или не пот пу ни по да ци.

Члан 114.

Сви по да ци ко ји се при ку пља ју, еви ден ти ра ју и об ра ђу -
ју у Фон ду ко ри сте се у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли -
шу област при сту па ин фор ма ци ја ма и ста ти сти ку.

Члан 115.

(1) До ку мен та ци ја на осно ву ко је су уне се ни по да ци у
ма тич ну еви ден ци ју чу ва се нај ма ње 20 го ди на од да на
оства ри ва ња пра ва при зна тих на осно ву тих по да та ка, али
не ма ње од де сет го ди на од да на пре стан ка пра ва.

(2) До ку мен та ци ја на осно ву ко је су уне се ни по да ци у
ма тич ну еви ден ци ју, а оси гу ра ник ни је оства рио пра во чу -
ва се нај ма ње 40 го ди на од по сљед њег уно са по да та ка у
ма тич ну еви ден ци ју.

(3) До ку мен та ци ја на осно ву ко је су уне се ни по да ци у
ма тич ну еви ден ци ју мо же се чу ва ти на сред стви ма за елек -
трон ску об ра ду по да та ка.

(4) Уни шта ва ње ори ги нал не до ку мен та ци је вр ши се у
скла ду са про пи си ма о ар хив ској гра ђи.

VII - ОСТВА РИ ВА ЊЕ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПРА ВА

Члан 116.

(1) Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, про -
пи са на овим за ко ном, оства ру ју се у по ступ ку пред ви ђе -
ном про пи си ма ко ји ре гу ли шу оп шти управ ни по сту пак,
ако овим за ко ном ни је дру га чи је уре ђе но.

(2) Ако је за рје ша ва ње за хтје ва за оства ри ва ње пра ва
нео п ход на при мје на ме ђу на род ног уго во ра о со ци јал ном
оси гу ра њу, за хтјев се сма тра уред ним ка да Фонд од ино -
стра них но си ла ца оси гу ра ња за при ми ком плет не по дат ке
нео п ход не за рје ша ва ње.

Члан 117.

У по ступ ку оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња, као и у по ступ ку утвр ђи ва ња пен зиј -
ског ста жа, Фонд је оба ве зан да оси гу ра ни ци ма и ко ри сни -
ци ма пра ва пру жа струч ну по моћ.

1. По кре та ње по ступ ка

Члан 118.

(1) По сту пак за оства ри ва ње пра ва на ста ро сну пен зи -
ју по кре ће се на за хтјев оси гу ра ни ка.

(2) За хтјев за оства ри ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју
оси гу ра ник мо же да под не се на кон пре стан ка оси гу ра ња.

Члан 119.

(1) По сту пак за оства ри ва ње пра ва на осно ву ин ва лид -
но сти по кре ће се на за хтјев оси гу ра ни ка.

(2) Уко ли ко оси гу ра ник ни је у мо гућ но сти да по кре не
за хтјев за оства ри ва ње пра ва на осно ву ин ва лид но сти, за х -
тјев у ње го во име по кре ће за кон ски за ступ ник.

Члан 120.

По сту пак за оства ри ва ње пра ва на по ро дич ну пен зи ју
по кре ће се на за хтјев чла на по ро ди це умр лог оси гу ра ни ка,
од но сно чла на по ро ди це умр лог ко ри сни ка ста ро сне или
ин ва лид ске пен зи је.

Члан 121.

По сту пак за утвр ђи ва ње пен зиј ског ста жа по кре ће се
на за хтјев оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни ка ста ро сне или
ин ва лид ске пен зи је, као и на за хтјев чла на по ро ди це умр -
лог оси гу ра ни ка, од но сно чла на по ро ди це умр лог ко ри сни -
ка ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је.
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2. По сту пак рје ша ва ња и за шти та пра ва

Члан 122.

О пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,
изу зев пра ва на осно ву сма ње не рад не спо соб но сти, као и
о утвр ђи ва њу пен зиј ског ста жа рје ша ва Фонд.

Члан 123.

(1) О пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
Фонд рје ша ва на осно ву по да та ка уне се них у ма тич ну еви -
ден ци ју.

(2) Чи ње ни це ко је се не мо гу утвр ди ти на осно ву по да -
та ка из ма тич не еви ден ци је, а ко је су од зна ча ја за оства ри -
ва ње пра ва, утвр ђу ју се у по ступ ку рје ша ва ња о тим пра -
ви ма.

(3) Чи ње ни це из ста ва 2. овог чла на не мо гу се утвр ђи -
ва ти са мо на осно ву из ја ва свје до ка.

Члан 124.

(1) Утвр ђи ва ње ин ва лид но сти оси гу ра ни ка и не спо -
соб но сти чла на по ро ди це, као усло ва за оства ри ва ње пра -
ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, вр ше ор га ни
вје шта че ња Фон да.

(2) Вла да уре ђу је по сту пак оцје њи ва ња рад не спо соб -
но сти, утвр ђи ва ње ин ва лид но сти оси гу ра ни ка и не спо соб -
но сти чла на по ро ди це, обим и са др жај ме ди цин ске до ку -
мен та ци је по треб не за вје шта че ње, на ла зе, оцје не и ми -
шље ња ко је мо гу до ни је ти ор га ни вје шта че ња, де фи ни ци -
је свих на ла за, оцје на и ми шље ња, са др жај обра за ца на ла -
за, оцје не и ми шље ња, као и по сту пак ре ви зи је и кон тро ле
на ла за, оцје на и ми шље ња.

Члан 125.

У по ступ ку оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња, као и по ступ ку утвр ђи ва ња пен зиј ског
ста жа, обез бје ђу је се дво сте пе ност.

Члан 126.

(1) О пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
и о утвр ђи ва њу пен зиј ског ста жа у пр вом сте пе ну рје ша ва
фи ли ја ла Фон да, као дио је дин стве не струч не слу жбе Фон -
да, на чи јем под руч ју је оси гу ра ник био оси гу ран при је
под но ше ња за хтје ва за оства ри ва ње пра ва или утвр ђи ва ње
пен зиј ског ста жа.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ако је од пре стан ка
оси гу ра ња до под но ше ња за хтје ва за оства ри ва ње пра ва
или утвр ђи ва ње пен зиј ског ста жа про шло ви ше од 12 мје -
се ци, у пр вом сте пе ну рје ша ва фи ли ја ла Фон да на чи јем
под руч ју под но си лац за хтје ва има пре би ва ли ште.

(3) О пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
и о утвр ђи ва њу пен зиј ског ста жа у дру гом сте пе ну рје ша -
ва ди рек тор Фон да.

Члан 127.

Жал ба про тив рје ше ња пр во сте пе ног ор га на не од ла же
из вр ше ње рје ше ња.

Члан 128.

(1) Рје ше ње пр во сте пе ног ор га на под ли је же ре ви зи ји
ко ју вр ши дру го сте пе ни ор ган.

(2) У вр ше њу ре ви зи је дру го сте пе ни ор ган мо же да ти
са гла сност на пр во сте пе но рје ше ње, из ми је ни ти га или по -
ни шти ти.

(3) Ре ви зи ја не од ла же из вр ше ње рје ше ња.

Члан 129.

Ако про тив пр во сте пе ног рје ше ња ни је из ја вље на жал -
ба, а ре ви зи ја не бу де из вр ше на у ро ку од три мје се ца од
да на ис те ка ро ка за жал бу, сма тра се да је ре ви зи ја из вр ше -
на и да је да та са гла сност на рје ше ње.

Члан 130.

Про тив рје ше ња Фон да до не се ног по жал би и рје ше ња
до не се ног у вр ше њу ре ви зи је мо же се по кре ну ти управ ни
спор код над ле жног су да.

3. Оства ри ва ње пра ва

Члан 131.

(1) Пра во на ста ро сну пен зи ју оси гу ра ник има од пр вог
на ред ног да на на кон пре стан ка оси гу ра ња, под усло вом да
је за хтјев за оства ри ва ње пра ва под не сен у ро ку од три мје -
се ца од пре стан ка оси гу ра ња.

(2) Ако је за хтјев за оства ри ва ње пра ва под не сен по -
сли је ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на, пра во на ста ро сну
пен зи ју оси гу ра ник има од да на под но ше ња за хтје ва и за
три мје се ца уна зад ако су на тај дан ис пу ње ни усло ви за
оства ри ва ње пра ва.

Члан 132.

(1) Пра во на ин ва лид ску пен зи ју оси гу ра ник има од да -
на на стан ка ин ва лид но сти.

(2) Као дан на стан ка ин ва лид но сти, као осно в за ин ва -
лид ску пен зи ју, ор ган вје шта че ња Фон да мо же утвр ди ти
нај ра ни је дан под но ше ња за хтје ва.

Члан 133.

(1) Пра во на по ро дич ну пен зи ју иза умр лог оси гу ра ни -
ка члан по ро ди це има од да на кад су ис пу ње ни усло ви за
оства ри ва ње пра ва, под усло вом да је за хтјев за оства ри ва -
ње пра ва под не сен у ро ку од три мје се ца од да на ис пу ње -
ња усло ва.

(2) Пра во на по ро дич ну пен зи ју иза ко ри сни ка пра ва
члан по ро ди це има од пр вог да на на ред ног мје се ца од да -
на ис пу ње ња усло ва за оства ри ва ње пра ва под усло вом да
је за хтјев за оства ри ва ње пра ва под не сен у ро ку од три мје -
се ца од да на ис пу ње ња усло ва.

(3) Ако је за хтјев за оства ри ва ње пра ва под не сен по -
сли је ис те ка ро ка из ст. 1. и 2. овог чла на, пра во на по ро -
дич ну пен зи ју члан по ро ди це има од да на под но ше ња за -
хтје ва и за три мје се ца уна зад ако су на тај дан ис пу ње ни
усло ви за оства ри ва ње пра ва.

Члан 134.

(1) По ро дич на пен зи ја се од ре ђу је као јед на и ка да пра -
во оства ру је ви ше чла но ва по ро ди це, под усло вом да ко ри -
сни ци не зах ти је ва ју да се пен зи ја ис пла ћу је одво је но.

(2) Ако ко ри сни ци зах ти је ва ју да се пен зи ја ис пла ћу је
одво је но, дио пен зи је ко ји при па да сва ком ко ри сни ку од ре -
ђу је се та ко што се из нос пен зи је из ста ва 1. овог чла на по -
ди је ли са бро јем ко ри сни ка.

Члан 135.

(1) Ако не ко од чла но ва по ро ди це под не се за хтјев за
оства ри ва ње пра ва по сли је чла но ва по ро ди це ко ји су
оства ри ли пра во, од ре ђу је се но ви из нос по ро дич не пен зи -
је од да на под но ше ња за хтје ва.

(2) Ако не ком од чла но ва по ро ди це пре ста не пра во на
по ро дич ну пен зи ју, за пре о ста ле ко ри сни ке од ре ђу је се но -
ви из нос по ро дич не пен зи је од пр вог на ред ног да на на кон
пре стан ка пра ва.

(3) Ако оства ру је пра во у скла ду са чла ном 71. став 9.
овог за ко на, удо ви ца има пра во на по ро дич ну пен зи ју од
да на смр ти оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни ка пен зи је.

Члан 136.

Ли це ко је у скла ду са овим за ко ном ис пу ни усло ве за
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју по ви ше осно ва мо же, по
соп стве ном из бо ру, ко ри сти ти са мо јед но од тих пра ва.

4. Ис пла та пен зи ја

Члан 137.

(1) Пен зи ја се ис пла ћу је од да на при зна ва ња пра ва.

(2) Пен зи ја се утвр ђу је у мје сеч ном из но су и ис пла ћу -
је уна зад, у те ку ћем мје се цу за прет ход ни мје сец.

Члан 138.

До спје ла при ма ња из чла на 137. овог за ко на, ко ја ни су
мо гла би ти ис пла ће на због окол но сти ко је је про у зро ко вао
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ко ри сник пра ва, мо гу се на кнад но ис пла ти ти нај ви ше за 12
мје се ци уна зад, ра чу на ју ћи од да на под но ше ња за хтје ва за
ис пла ту.

Члан 139.

(1) Фонд је оба ве зан да пен зи ју ис пла ћу је ко ри сни ку у
Ре пу бли ци, односно БиХ, у мје сту пре би ва ли шта.

(2) Ис пла та пен зи је у ино стран ство вр ши се у скла ду
са од ред ба ма ме ђу на род них спо ра зу ма о со ци јал ном оси -
гу ра њу, а у слу ча ју кад спо ра зум ни је за кљу чен, ис пла та се
вр ши по прин ци пу ре ци про ци те та.

Члан 140.

(1) Ко ри сник пен зи је је оба ве зан да, у ро ку од 30 да на
од на стан ка, Фон ду при ја ви сва ку чи ње ни цу ко ја је од ути -
ца ја на коришће ње, односно обим пра ва.

(2) Ко ри сник пен зи је ко ме се ис пла та вр ши ван Ре пу -
бли ке оба ве зан је да на кра ју ка лен дар ске го ди не Фон ду
до ста ви по твр ду о жи во ту.

(3) Ко ри сни ку пен зи је ко ји не по сту пи у скла ду са ст. 1.
и 2. овог чла на или се не ода зо ве по зи ву Фон да за чи ње ње
ко је је ве за но за коришће ње пра ва, ис пла та пен зи је се об у -
ста вља.

Члан 141.

(1) Ко ри сни ку пен зи је ко ји у скла ду са овим за ко ном
стек не ста тус оси гу ра ни ка у оба ве зном или до бро вољ ном
оси гу ра њу, из у зев оси гу ра ни ка из чла на 12. т. г) и д) овог
за ко на, ис пла та пен зи је об у ста вља се за пе ри од тог оси гу -
ра ња.

(2) Ако се не ком од ко ри сни ка по ро дич не пен зи је об у -
ста ви ис пла та у скла ду са ста вом 1. овог чла на, пре о ста -
лим ко ри сни ци ма се од ре ђу је но ви из нос пен зи је.

5. По нов но од ре ђи ва ње пен зи је

Члан 142.

(1) Ко ри сни ку ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је ко ме је
пра во при зна то пре ма овом за ко ну, ко ји стек не ста тус оси -
гу ра ни ка у оба ве зном или до бро вољ ном оси гу ра њу, на ње -
гов за хтјев ће се од ре ди ти но ви из нос пен зи је, под усло вом
да је на кнад но на вр шио нај ма ње го ди ну да на ста жа оси гу -
ра ња.

(2) Но ви из нос пен зи је у скла ду са ста вом 1. овог чла -
на од ре ђу је се та ко да се по но во од ре ди из нос пен зи је на
дан оства ри ва ња пра ва ра чу на ју ћи и на кнад но на вр ше ни
стаж, као и пла те, односно осно ви це оси гу ра ње, па се за -
тим тај из нос ускла ђу је са кре та њем пен зи ја од да на оства -
ри ва ња пра ва до да на од ре ђи ва ња но вог из но са пен зи је.

(3) Но ви из нос пен зи је у скла ду са ста вом 1. овог чла -
на при па да ко ри сни ку од да на под но ше ња за хтје ва и не мо -
же би ти ни жи од до стиг ну тог из но са пен зи је за мје сец у
ко јем је за хтјев под не сен.

Члан 143.

(1) Ко ри сник пен зи је мо же да под не се за хтјев за од ре -
ђи ва ње но вог из но са пен зи је и на осно ву чи ње ни ца за ко је
је са знао или су на сту пи ле на кон до но ше ња рје ше ња о
при зна ва њу пра ва на пен зи ју.

(2) Но ви из нос пен зи је при па да од да на под но ше ња
зах тје ва.

Члан 144.

Ко ри сни ку пен зи је ко ји је под нио за хтјев у скла ду са
чла ном 143. став 1. овог за ко на но ви из нос пен зи је би ће
од ре ђен на на чин про пи сан чла ном 142. став 2. овог за ко -
на ако је пра во оства рио пре ма овом за ко ну, а ако је пра во
оства рио пре ма про пи си ма ко ји су ва жи ли при је сту па ња
на сна гу овог за ко на, на на чин про пи сан чла ном 176. став
2. овог за ко на.

6. Пре ста нак пра ва

Члан 145.

(1) Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња пре -
ста ју смр ћу ко ри сни ка.

(2) Пен зи ја за мје сец у ко ме је на сту пи ла смрт ко ри сни -
ка ис пла ћу је се чла но ви ма по ро ди це умр лог ко ри сни ка за
ци је ли мје сец.

Члан 146.

(1) Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња пре -
ста ју ка да у то ку коришће ња пре ста ну да по сто је усло ви за
оства ри ва ње тих пра ва.

(2) Пра ва у скла ду са ста вом 1. овог чла на пре ста ју од
да на пре стан ка по сто ја ња усло ва за оства ри ва ње пра ва.

(3) Уко ли ко ко ри сник по ро дич не пен зи је ко ме је пра во
пре ста ло у скла ду са ста вом 1. овог чла на по но во под не се
за хтјев за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, пра во се при зна је
пре ма усло ви ма за оства ри ва ње пра ва ко ји су при мје њи ва -
ни на дан пр вог при зна ва ња пра ва и при па да од да на под -
но ше ња за хтје ва, а ви си на пен зи је ће се од ре ди ти у скла ду
са чла ном 144. овог за ко на.

Члан 147.

(1) Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња пре -
ста ју у слу ча ју кад се на кнад но утвр ди да ни су би ли ис пу -
ње ни усло ви за оства ри ва ње пра ва.

(2) По сту пак за пре ста нак пра ва у скла ду са ста вом 1.
овог чла на по кре ће се по слу жбе ној ду жно сти, без об зи ра
на рок ко ји је про те као од да на до но ше ња рје ше ња ко јим је
при зна то пра во.

(3) Пра ва у скла ду са ста вом 1. овог чла на пре ста ју од
да на до но ше ња рје ше ња о пре стан ку пра ва.

Члан 148.

(1) Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња пре -
ста ју на за хтјев ко ри сни ка, од да на под но ше ња за хтје ва,
под усло вом да у за хтје ву ни је пре ци зно на ве ден да тум
пре стан ка.

(2) Уко ли ко ко ри сник ко ме је пра во пре ста ло у скла ду
са ста вом 1. овог чла на по но во под не се за хтјев за оства ри -
ва ње пра ва на пен зи ју, пра во се при зна је пре ма усло ви ма
за оства ри ва ње пра ва ко ји су при мје њи ва ни на дан пр вог
при зна ва ња пра ва и при па да од да на под но ше ња за хтје ва,
а ви си на пен зи је ће се од ре ди ти у скла ду са чла ном 144.
овог за ко на.

Члан 149.

Ли цу из чла на 94. овог за ко на оства ре но пра во на по -
ро дич ну пен зи ју пре ста је да ном пра во сна жно сти пре су де
ко јом је осу ђе но за кри вич но дје ло чи ја је по сље ди ца смрт
оси гу ра ни ка, односно ко ри сни ка пен зи је.

Члан 150.

(1) Пра во на по ро дич ну пен зи ју пре ста је удо ви ци мла -
ђој од 50 го ди на жи во та ко ја сту пи у брак, из у зев ако је
пра во на по ро дич ну пен зи ју оства ри ла због пот пу не не -
спо соб но сти за при вре ђи ва ње.

(2) Удо ви ца из ста ва 1. овог чла на ко ја на осно ву смр ти
су пру га из но вог бра ка не оства ри пра во на по ро дич ну
пен зи ју има пра во на по ро дич ну пен зи ју на осно ву су пру -
га из пр вог бра ка, ако на дан смр ти дру гог су пру га има дје -
це из пр вог бра ка ко ја ко ри сте пра во на по ро дич ну пен зи -
ју, под усло вом да пре ма тој дје ци вр ши ро ди тељ ске ду -
жно сти.

Члан 151.

(1) Пра во на по ро дич ну пен зи ју пре ста је удов цу мла -
ђем од 60 го ди на жи во та ко ји сту пи у брак, из у зев ако је
пра во на по ро дич ну пен зи ју оства рио због пот пу не не спо -
соб но сти за при вре ђи ва ње.

(2) Удо вац из ста ва 1. овог чла на ко ји на осно ву смр ти
су пру ге из но вог бра ка не оства ри пра во на по ро дич ну
пен зи ју има пра во на по ро дич ну пен зи ју по осно ву су пру -
ге из пр вог бра ка, ако на дан смр ти дру ге су пру ге има дје -
це из пр вог бра ка ко ја ко ри сте пра во на по ро дич ну пен зи -
ју, под усло вом да пре ма тој дје ци вр ши ро ди тељ ске ду -
жно сти.
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VI II - ФИ НАН СИ РА ЊЕ

1. Те ку ће фи нан си ра ње

Члан 152.

Сред ства за оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња и рад Фон да обез бје ђу ју се из:

a) до при но са,

б) бу џе та Ре пу бли ке,

в) до би ти Пен зиј ског ре зер вног фон да Ре пу бли ке Срп -
ске у скла ду са за ко ном,

г) из да ва ња у за куп и про да је имо ви не Фон да,

д) ка ма та на нов ча на сред ства,

ђ) услу га струч не слу жбе Фон да,

е) суб вен ци ја и до на ци ја и

ж) дру гих из во ра у скла ду са за ко ном.

Члан 153.

Сред ства из чла на 152. овог за ко на мо гу се ко ри сти ти
за:

а) ис пла ту пен зи ја,

б) тро шко ве за рад ор га на и струч не слу жбе Фон да,

в) на бав ку опре ме за рад струч не слу жбе Фон да,

г) из град њу и одр жа ва ње по слов них обје ка та Фон да,

д) тро шко ве ис пла те пен зи ја,

ђ) ин фор ми са ње, са рад њу са ме ди ји ма и слич но,

е) по греб не тро шко ве за умр лог ко ри сни ка пен зи је и

ж) оста ле тро шко ве у скла ду са за ко ном.

2. До при но си

Члан 154.

До при но си, об ве зни ци до при но са, упла ти о ци до при -
но са, осно ви це и сто пе до при но са, на чин об ра чу на и ро ко -
ви пла ћа ња, као и дру га пи та ња ко ја се од но се на до при но -
се уре ђу ју се по себ ним за ко ном.

Члан 155.

Сто па до при но са за оси гу ра ни ка ко ме се стаж оси гу ра -
ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем уве ћа ва се сра змјер но
сте пе ну уве ћа ња ста жа.

Члан 156.

(1) Упла ти лац до при но са је оба ве зан да упла ти до при -
нос за све об ве зни ке до при но са, у скла ду са по себ ним за -
ко ном.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, по сло да вац ко ји
ни је упла тио до при нос у скла ду са ста вом 1. овог чла на
мо же упла ти ти до при нос за рад ни ка за од ре ђе ни пе ри од
уна зад, ако рад ник са том упла том на вр ша ва стаж оси гу ра -
ња за ис пу ња ва ње усло ва за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју.

(3) Упла ту до при но са у скла ду са ста вом 2. овог чла на
рје ше њем одо бра ва Фонд, а мо же је из вр ши ти прав ни
сљед бе ник по сло дав ца или сам рад ник.

3. Сред ства из бу џе та Ре пу бли ке

Члан 157.

Ре пу бли ка из бу џе та обез бје ђу је Фон ду сред ства за по -
кри ће оба ве за на ста лих по осно ву пра ва оства ре них под
по вољ ни јим усло ви ма, по осно ву ве ћег оби ма пра ва од ре -
ђе них ка те го ри ја оси гу ра ни ка у од но су на обим пра ва
оста лих оси гу ра ни ка, као и по осно ву по себ ног ста жа (у
да љем тек сту: сред ства по осно ву оба ве за Ре пу бли ке).

Члан 158.

(1) Сред ства по осно ву оба ве за Ре пу бли ке обез бје ђу ју
се за:

а) ста ро сну пен зи ју - у ком плет ном из но су оства ре ну
са ма ње од 15 го ди на ста жа оси гу ра ња, трај но,

б) по ро дич ну пен зи ју - у ком плет ном из но су оства ре ну
иза ко ри сни ка ста ро сне пен зи је са ма ње од 15 го ди на ста -
жа оси гу ра ња, трај но,

в) ста ро сну пен зи ју оства ре ну ура чу на ва њем по себ ног
ста жа - трај но за дио пен зи је за ко ји је пен зи ја ве ћа по
осно ву по себ ног ста жа,

г) по ро дич ну пен зи ју оства ре ну иза ста ро сне пен зи је
из тач ке в) овог ста ва - трај но за дио пен зи је за ко ји је пен -
зи ја ве ћа по осно ву по себ ног ста жа,

д) ин ва лид ску пен зи ју оства ре ну ура чу на ва њем по себ -
ног ста жа - трај но за дио пен зи је за ко ји је пен зи ја ве ћа по
осно ву по себ ног ста жа,

ђ) по ро дич ну пен зи ју оства ре ну иза ин ва лид ске пен зи -
је из тач ке д) овог ста ва - трај но за дио пен зи је за ко ји је
пен зи ја ве ћа по осно ву по себ ног ста жа,

е) ин ва лид ску пен зи ју - у ком плет ном из но су ако је
узрок ин ва лид но сти по вре да за до би је на за ври је ме вр ше -
ња вој не ду жно сти у окол но сти ма ору жа них су ко ба или
бо лест ко ја је узроч но-по сље дич но ве за на за те окол но сти,
трај но,

ж) ин ва лид ску пен зи ју - у ком плет ном из но су ако је ин -
ва лид ност оси гу ра ни ка на ста ла под окол но сти ма из чла на
17. овог за ко на,

з) по ро дич ну пен зи ју оства ре ну иза ко ри сни ка ин ва -
лид ске пен зи је из т. е) и ж) овог ста ва, трај но,

и) по ро дич ну пен зи ју иза оси гу ра ни ка оства ре ну ура -
чу на ва њем по себ ног ста жа - трај но за дио пен зи је за ко ји
је пен зи ја ве ћа по осно ву по себ ног ста жа,

ј) по ро дич ну пен зи ју - у ком плет ном из но су, ако је ли -
це иза ко га је пен зи ја оства ре на по ги ну ло за ври је ме вр ше -
ња вој не ду жно сти у окол но сти ма ору жа них су ко ба или је
смрт узр оч но-по сље дич но ве за на за те окол но сти, трај но,

к) раз ли ку из ме ђу нај ни же пен зи је и пен зи је ко ја по за -
ко ну при па да ко ри сни ку, док раз ли ка по сто ји,

л) при је вре ме ну ста ро сну пен зи ју од ре ђе них ка те го ри -
ја оси гу ра ни ка у ком плет ном из но су док ко ри сник не
испу ни усло ве из чла на 41. овог за ко на, ка да оба ве за по
овом осно ву пре ста је,

љ) раз ли ку из ме ђу пен зи је ис пла ће не при мје ном чла на
172. став 5. тач ка в) и пен зи је ко ја би при па да ла том ко ри -
сни ку при мје ном чла на 172. став 4. овог за ко на,

м) раз ли ку из ме ђу пен зи је ис пла ће не при мје ном чла на
172. став 5. тач ка г) и пен зи је ко ја би при па да ла том ко ри -
сни ку при мје ном чла на 172. став 4. овог за ко на,

н) пен зи је оства ре не на осно ву дру гих за ко на.

(2) Сред ства из чла на 157. овог за ко на Ре пу бли ка обе -
збје ђу је мје сеч но, нај ка сни је до пе тог у мје се цу за прет -
ход ни мје сец.

(3) Ми ни стар фи нан си ја до но си пра вил ник ко јим се
уре ђу је на чин об ра чу на и утвр ђи ва ња ви си не оба ве зе у
скла ду са ста вом 1. овог чла на.

(4) По ред сред ста ва из ста ва 1. овог чла на, Ре пу бли ка
обез бје ђу је до дат на сред ства за ис пла ту пен зи ја у скла ду
са овим за ко ном.

Члан 159.

(1) Фонд мо же обра зо ва ти сред ства ре зер ве из два ја њем
од ре ђе ног про цен та из сред ста ва оства ре них по осно ву до -
при но са и од оства ре ног ви шка при хо да над рас хо ди ма
утвр ђе ног за вр шним ра чу ном Фон да.

(2) Про це нат из два ја ња за сред ства ре зер ве од ре ђу је
Управ ни од бор Фон да уз прет ход ну са гла сност Ми ни стар -
ства фи нан си ја.

(3) Сред ства ре зер ве ко ри сте се за те ку ће по сло ва ње
или се ула жу ра ди оства ри ва ња до дат них при хо да Фон да.

IX - НА КНА ДА ШТЕ ТЕ

Члан 160.

На кна да ште те при чи ње не Фон ду, као и по врат нов ча -
них при ма ња из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
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испла ће них без прав ног осно ва вр ши се по про пи си ма ко -
ји уре ђу ју обли га ци о не од но се, ако овим за ко ном ни је дру -
га чи је про пи са но.

Члан 161.

Ли це ко ме је на те рет Фон да из вр ше на ис пла та, на ко -
ју ни је имао пра во по овом за ко ну, оба ве зно је да вра ти
Фон ду при мље ни из нос ако је:

а) на осно ву не и сти ни тих или не тач них по да та ка ко је је
зна ло или је мо ра ло зна ти да су не и сти ни ти, односно не -
тач ни, или на дру ги про тив пра ван на чин оства ри ло пра во
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, или је оства ри ло
пра во у ве ћем оби му не го што му по овом за ко ну при па да,

б) ко ри сти ло пра во због то га што ни је при ја вило про -
мје не ко је ути чу на коришће ње, гу би так или обим пра ва, а
зна ло је или је мо ра ло зна ти за те про мје не и

в) при ми ло нов ча ни из нос ве ћи од из но са ко ји му при -
па да по овом за ко ну.

Члан 162.

У слу ча ју из чла на 161. овог за ко на Фонд до но си рје -
ше ње о утвр ђи ва њу пре пла ће ног из но са нов ча ног при ма -
ња, у ко ме на во ди ви си ну пре пла ће ног из но са, ро ко ве и на -
чин за вра ћа ња.

Члан 163.

Ако је ли це из чла на 161. овог за ко на ко ри сник пен зи -
је, Фонд рје ше њем мо же од ре ди ти да пре пла ће ни из нос бу -
де на док на ђен об у ста вом до тре ћи не мје сеч ног из но са
пен зи је све док се на тај на чин не из ми ри пре пла ће ни
износ.

Члан 164.

(1) Фонд је оба ве зан да тра жи на кна ду ште те од ли ца
ко је је про у зро ко ва ло ин ва лид ност или смрт оси гу ра ни ка.

(2) Ако је ли це из ста ва 1. овог чла на рад ник и ако је
ште ту про у зро ко ва ло у ве зи са ра дом, за ште ту од го ва ра
по сло да вац код ко јег се рад ник на ла зи у рад ном од но су.

(3) Рад ник је од го во ран за ште ту ко ју је про у зро ко вао
на мјер но или из крај ње не па жње.

(4) Од го вор ност за ште ту из ст. 2. и 3. овог чла на је со -
ли дар на.

Члан 165.

Фонд је оба ве зан да тра жи на кна ду ште те од по сло дав -
ца и у слу ча ју ако су ин ва лид ност или смрт оси гу ра ни ка
на ста ли због то га што ни су би ле спро ве де не мје ре за шти -
те и здра вља на ра ду, у скла ду са про пи си ма о за шти ти на
ра ду.

Члан 166.

(1) У слу ча ју ка да ште та пред ста вља трај но нов ча но
да ва ње, Фонд мо же тра жи ти на кна ду јед но крат ном ис пла -
том у цје ли ни.

(2) Из нос из ста ва 1. овог чла на об ра чу на ва се пре ма
ви си ни нов ча ног да ва ња и оче ки ва ном про сјеч ном вре ме -
ну коришће ња пра ва на нов ча но при ма ње.

Члан 167.

При утвр ђи ва њу ви си не ште те не узи ма ју се у об зир
из нос упла ће ног до при но са и пен зиј ски стаж оси гу ра ни ка.

Члан 168.

Ро ко ви за стар је ло сти по тра жи ва ња на кна де ште те у
слу ча је ви ма из овог за ко на по чи њу те ћи од да на ка да је у
управ ном по ступ ку по ста ло ко нач но рје ше ње ко јим је при -
зна то пра во из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, од но -
сно ко јим је утвр ђе на пре пла та нов ча ног при ма ња.

X - НАД ЗОР И КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 169.

(1) Уну тра шњи над зор над ра дом Фон да вр ше Ми ни -
стар ство и управ на ин спек ци ја.

(2) Ин спек циј ски над зор над при мје ном овог за ко на и
про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње у ди је лу ко ји се
ти че во ђе ња еви ден ци ја од стра не по сло дав ца, као и оства -
ри ва ња пра ва код по сло дав ца ве за них за оси гу ра ни ка код
ко јег је утвр ђе на сма ње на рад на спо соб ност, вр ши Ре пу -
блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве пу тем над ле жних
ре пу блич ких ин спек то ра и ин спек то ра у је ди ни ца ма ло -
кал не са мо у пра ве.

(3) Ин спек циј ски над зор у окви ри ма из ста ва 2. овог
чла на у ор га ни ма ре пу блич ке упра ве и је ди ни ца ма ло кал -
не са мо у пра ве вр ши управ на ин спек ци ја.

(4) У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра из ст. 2. и 3. овог
чла на над ле жни ин спек тор за утвр ђе не не пра вил но сти
пред у зи ма мје ре пре ма оп штим овла шће њи ма про пи са ним
за ко ном ко јим се уре ђу је од го ва ра ју ћа област ин спек ци ја.

(5) Над зор над по што ва њем овог за ко на и про пи са до -
не се них за ње го во спро во ђе ње у ди је лу ко ји се ти че оба ве -
зе упла те до при но са вр ши По ре ска упра ва.

Члан 170.

(1) Нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај по сло да вац ако:

а) по сту па су прот но од ред ба ма чла на 35. овог за ко на,

б) не обез би је ди оси гу ра ни ку пра во из чла на 54. овог
за ко на и

в) по сту пи су прот но чла ну 156. став 1. овог за ко на.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на нов ча ном ка зном
од 500 КМ до 2.000 КМ ка зни ће се и од го вор но ли це по -
сло дав ца.

Члан 171.

(1) Нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај Фонд ако:

а) не по сту пи у скла ду са чла ном 84. и чла ном 85. став
4. овог за ко на,

б) не по сту пи у скла ду са чла ном 106. овог за ко на,

в) по сту пи су прот но чла ну 112. овог за ко на,

г) по сту пи су прот но чла ну 117. овог за ко на,

д) не по сту пи у скла ду са чла ном 139. став 1. овог за -
ко на и

ђ) не по сту пи у скла ду са чла ном 164. став 1. и чла ном
165. овог за ко на.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на нов ча ном ка зном
од 500 КМ до 2.000 КМ ка зни ће се и од го вор но ли це у
Фон ду.

XI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 172.

(1) Ко ри сни ци ма пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња ко ји су та пра ва оства ри ли по про пи си ма ко ји
су при мје њи ва ни до по чет ка при мје не овог за ко на та пра -
ва се обез бје ђу ју и да ље.

(2) Из нос нов ча ног да ва ња по осно ву пра ва из пен зиј -
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња из ста ва 1. овог чла на за мје -
сец у ко ме је За кон сту пио на сна гу ускла ђу је се у скла ду
са чла ном 83. овог за ко на, по чевши од 1. ја ну а ра 2013. го -
ди не.

(3) Ра ди при мје не ста ва 2. овог чла на, Фонд ће по слу -
жбе ној ду жно сти оба ви је сти ти ко ри сни ке пра ва о из но су
нов ча ног да ва ња за мје сец у ко ме је За кон сту пио на сна гу.

(4) За ко ри сни ка пен зи је ко ја је од ре ђе на од пен зиј ског
осно ва у скла ду са чла ном 87. За ко на о пен зиј ском и ин ва -
лид ском оси гу ра њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 40/02, 47/02, 110/03,
67/05, 20/07, 33/08, 1/09, 71/09, 106/09 и 118/09) Фонд ће по
слу жбе ној ду жно сти до ни је ти рје ше ње о утвр ђи ва њу но -
вог из но са пен зи је од ре ђе не од пен зиј ског осно ва у скла ду
са чл. 77. до 86. тог за ко на, од пр вог да на на ред ног мје се -
ца на кон сту па ња За ко на на сна гу.
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(5) Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, не ће се по но во
одре ђи ва ти пен зи је:

а) ко ри сни ку ин ва лид ске пен зи је код ко га је узрок ин -
ва лид но сти по вре да за до би је на за ври је ме вр ше ња вој не
ду жно сти у окол но сти ма ору жа них су ко ба, као и бо лест
тог ли ца ко ја је узроч но-по сље дич но ве за на за те окол но -
сти,

б) ко ри сни ку по ро дич не пен зи је оства ре не иза ин ва -
лид ске пен зи је из тач ке а) овог ста ва,

в) ко ри сни ку ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је уче сни -
ка НОР-а,

г) ко ри сни ку по ро дич не пен зи је оства ре не иза пен зи је
из тач ке в) овог ста ва и

д) ко ри сни ку по ро дич не пен зи је оства ре не иза по ги ну -
лог бор ца или по ги ну лог уче сни ка НОР-а.

Члан 173.

Пен зиј ски стаж, на осно ву ко га се оства ру ју пра ва из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, об у хва та и пен зиј ски
стаж у скла ду са про пи си ма ко ји су при мје њи ва ни до сту -
па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 174.

По сту пак за оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња и за утвр ђи ва ње пен зиј ског ста жа, по -
кре нут до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ће се
по про пи си ма ко ји су би ли на сна зи у ври је ме по кре та ња
по ступ ка.

Члан 175.

(1) Ли цу ко ме је, у скла ду са про пи си ма о за по шља ва -
њу, при зна то пра во на пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
до ис пу ње ња усло ва за ста ро сну пен зи ју, пра во на ста ро -
сну пен зи ју при зна ће се пре ма усло ви ма за оства ри ва ње
пра ва ко ји су при мје њи ва ни на дан од ко јег је рје ше њем
За во да за за по шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске при зна то пра во.

(2) Ви си на пен зи је за ли це из ста ва 1. овог чла на од ре -
ђу је се по овом за ко ну.

Члан 176.

(1) Ко ри сни ку пен зи је ко ме је пра во при зна то при је
сту па ња на сна гу овог за ко на и ко ји је на кнад но на вр шио
нај ма ње го ди ну да на ста жа оси гу ра ња но ви из нос пен зи је
од ре ди ће се та ко да се по но во од ре ди из нос пен зи је за мје -
сец у ко јем је овај за кон сту пио на сна гу ура чу на ва њем на -
кнад но на вр ше ног ста жа, као и пла та, од но сно осно ви ца
оси гу ра ња.

(2) Ра ди при мје не ста ва 1. овог чла на, Управ ни од бор
Фон да ће за сва ку го ди ну на кон сту па ња на сна гу овог за -
ко на, утвр ди ти ко е фи ци јент за ва ло ри за ци ју пла та, та ко да
се про сјеч на пла та из те го ди не до ве де на ни во про сјеч не
пла те из го ди не ко ја прет хо ди го ди ни на ко ју су ускла ђе не
пен зи је оства ре не при је сту па ња на сна гу овог за ко на.

(3) Из нос пен зи је из ста ва 1. овог чла на ускла ђи ва њем
ће се до ве сти до при па да ју ћег из но са на дан од ре ђи ва ња
но вог из но са пен зи је.

(4) Но ви из нос пен зи је у скла ду са ста вом 1. овог чла -
на при па да ко ри сни ку од да на под но ше ња за хтје ва и не мо -
же би ти ни жи од до стиг ну тог из но са пен зи је за мје сец у
ко јем је за хтјев под не сен.

Члан 177.

Из у зет но од чла на 41. овог за ко на, оси гу ра ник же на са
нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра ња има пра во на ста ро сну
пен зи ју кад на вр ши у:

а) 2012. го ди ни 60 го ди на и че ти ри мје се ца жи во та,

б) 2013. го ди ни 61 го ди ну жи во та,

в) 2014. го ди ни 61 го ди ну и осам мје се ци жи во та,

г) 2015. го ди ни 62 го ди не и че ти ри мје се ца жи во та,

д) 2016. го ди ни 63 го ди не жи во та,

ђ) 2017. го ди ни 63 го ди не и осам мје се ци жи во та и

е) 2018. го ди ни 64 го ди не и че ти ри мје се ци жи во та.

Члан 178.

(1) Из у зет но од чла на 42. став 1. овог за ко на, оси гу ра -
ник са 40 го ди на пен зиј ског ста жа има пра во на ста ро сну
пен зи ју кад на вр ши у:

а) 2012. го ди ни без об зи ра на го ди не жи во та,

б) 2013. го ди ни 56 го ди на жи во та,

в) 2014. го ди ни 56 го ди на и че ти ри мје се ца жи во та,

г) 2015. го ди ни 56 го ди на и осам мје се ци жи во та,

д) 2016. го ди ни 57 го ди на жи во та,

ђ) 2017. го ди ни 57 го ди на и че ти ри мје се ца жи во та,

е) 2018. го ди ни 57 го ди на и осам мје се ци жи во та,

ж) 2019. го ди ни 58 го ди на жи во та,

з) 2020. го ди ни 58 го ди на и че ти ри мје се ца жи во та,

и) 2021. го ди ни 58 го ди на и осам мје се ци жи во та,

ј) 2022. го ди ни 59 го ди на жи во та,

к) 2023. го ди ни 59 го ди на и че ти ри мје се ца жи во та и

л) 2024. го ди ни 59 го ди на и осам мје се ци жи во та.

(2) Из у зет но од чла на 42. став 2. овог за ко на, оси гу ра -
ник же на са 35 го ди на ста жа оси гу ра ња има пра во на ста -
ро сну пен зи ју кад на вр ши у:

а) 2012. го ди ни без об зи ра на го ди не жи во та,

б) 2013. го ди ни 54 го ди не жи во та,

в) 2014. го ди ни 54 го ди не и че ти ри мје се ца жи во та,

г) 2015. го ди ни 54 го ди не и осам мје се ци жи во та,

д) 2016. го ди ни 55 го ди на жи во та,

ђ) 2017. го ди ни 55 го ди на и че ти ри мје се ца жи во та,

е) 2018. го ди ни 55 го ди на и осам мје се ци жи во та,

ж) 2019. го ди ни 56 го ди на жи во та,

з) 2020. го ди ни 56 го ди на и че ти ри мјeсеца жи во та,

и) 2021. го ди ни 56 го ди на и осам мје се ци жи во та,

ј) 2022. го ди ни 57 го ди на жи во та,

к) 2023. го ди ни 57 го ди на и че ти ри мје се ца жи во та и

л) 2024. го ди ни 57 го ди на и осам мје се ци жи во та.

Члан 179.

Фонд ће сво ју ор га ни за ци ју и оп ште ак те ускла ди ти са
од ред ба ма овог за ко на у ро ку од 90 да на од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на.

Члан 180.

Вла да ће, у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на, до ни је ти акт ко јим се уре ђу је по сту пак
оцје њи ва ња рад не спо соб но сти, утвр ђи ва ње ин ва лид но сти
оси гу ра ни ка и не спо соб но сти чла на по ро ди це, обим и са -
др жај ме ди цин ске до ку мен та ци је по треб не за вје шта че ње,
на ла зе, оцје не и ми шље ња ко је мо гу до ни је ти ор га ни вје -
шта че ња, де фи ни ци је свих на ла за, оцје на и ми шље ња, са -
др жај обра за ца на ла за, оцје не и ми шље ња, као и по сту пак
ре ви зи је и кон тро ле на ла за, оцје на и ми шље ња из чла на
124. став 2. овог за ко на.

Члан 181.

(1) Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на до ни је ти ак те ко ји ма се уре ђу је:

а) ли ста тје ле сних оште ће ња из чла на 32. овог за ко на,

б) по сту пак утвр ђи ва ња рад них мје ста на ко ји ма се
стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем из чла на 34.
овог за ко на и

в) ли ста про фе си о нал них бо ле сти и по сло ва на ко ји ма
се те бо ле сти по ја вљу ју и усло ве под ко ји ма се сма тра ју
про фе си о нал ним бо ле сти ма из чла на 53. став 2. овог за ко -
на.

(2) Ми ни стар фи нан си ја ће у ро ку од шест мје се ци од
да на сту па ња на сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ник из
чла на 158. став 3. овог за ко на.
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Члан 182.

До до но ше ња ака та из чл. 180. и 181. овог за ко на при -
мје њи ва ће се ак ти ко ји су би ли на сна зи на дан сту па ња на
сна гу овог за ко на ако ни су у су прот но сти са овим за ко ном.

Члан 183.

Из гра ђе ни објек ти и дру га не по крет на имо ви на ко ја је
на дан 31. де цем бар 1991. го ди не за те че на на са да шњој те -
ри то ри ји Ре пу бли ке, а ко јом је упра вљао бив ши Дру штве -
ни фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Бо сне и
Хер це го ви не, по ста је сво ји на Ре пу бли ке, ко јом упра вља
Фонд.

Члан 184.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02,
40/02, 47/02, 110/03, 67/05, 20/07, 33/08, 1/09, 71/09, 106/09
и 118/09).

Члан 185.

Овај за кон сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-2078/11 Предсједник
23. де цем бра 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

31.12.2011. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 134 17
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ 
ОСИГУРАЊУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Шеснаестој по-
себној сједници, одржаној 19. септембра 2013. године, а 
Вијеће народа 24. септембра 2013. године констатовало да 
усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о пен-
зијском и инвалидском осигурању није угрожен витални 
национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-2963/13 Предсједник
24. септембра 2013. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ 

И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о пензијском и инвалидском осигурању (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 134/11) у члану 14. 
послије ријечи: “носилац” додаје се ријеч: “комерцијалног” 
и додаје нови став 2, који гласи:

“(2) Изузетно од става 1. овог члана, осигураник 
пољопривредник је и лице старије од 50 година живота, под 
условом да је на дан пријаве на осигурање навршио или 
да до 65 година живота може навршити најмање 15 година 
стажа осигурања.”.

Члан 2.
У члану 34. у ставу 6. број: “4.” замјењује се бројем: 

“5.”, а у ставу 8. број: “6.” замјењује се бројем: “7.”.

Члан 3.
У члану 82. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Уколико је проценат промјене просјечне нето пла-

те у Републици у претходној години негативан, вриједност 
општег бода се не усклађује.”.

Члан 4.
У члану 83. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Уколико је проценат који представља половину збира 

процента промјене просјечне нето плате и процента промје-
не потрошачких цијена на годишњем нивоу у Републици у 
претходној години негативан, пензије се не усклађују.”.

Члан 5.
Послије члана 84. додаје се нови члан 84а, који гласи:

“Члан 84а.
(1) Уколико постоје могућности, Влада Републике Срп-

ске (у даљем тексту: Влада) може одлучити да изврши ван-
редно усклађивање општег бода и пензија.

(2) Одлуку из става 1. овог члана Влада доноси до краја 
мјесеца од којег се врши ванредно усклађивање.

(3) Усклађену вриједност општег бода из става 1. овог 
члана објављује Фонд у `Службеном гласнику Републике 
Српске`.”.

Члан 6.
У члану 85. у ставу 3. у т. а), б) и в) ријечи: “у висини” 

замјењују се ријечима: “не може бити нижа”, а у тачки г) 
ријечи: “у висини” замјењују се ријечима: “не може бити 
нижа од”.

Став 4. мијења се и гласи:
“(4) Влада доноси акт о одређивању износа најниже 

пензије.”.

Члан 7.
Послије члана 85. додаје се нови члан 85а, који гласи:

“Члан 85а.
(1) Уколико изврши ванредно усклађивање општег бода 

и пензија, износе најниже пензије из члана 85. ст. 2. и 3. 
овог закона Влада одређује од просјечне пензије на терет 
Републике обрачунате за мјесец од којег се примјењује 
ванредно усклађивање, урачунавањем процента ванредног 
усклађивања, као и износа најниже пензије исплаћене у 
мјесецу који претходи ванредном усклађивању.

(2) Исплата најниже пензије у складу са ставом 1. овог 
члана почиње од мјесеца од којег се примјењује ванредно 
усклађивање.”.

Члан 8.
У члану 156. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) У случају из става 2. овог члана, право на пензију 

припада најраније од дана појединачне уплате доприноса.”.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

Уторак, 24. септембар 2013. године
БАЊА ЛУКА

Број 82 Год. XXII

www.slglasnik.org

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука 
555-007-00001332-44

НЛБ Развојна банка а.д. 
Бања Лука 562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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Члан 9.
У члану 162. послије ријечи: “Фонд” додају се ријечи: 

“по службеној дужности”, а послије ријечи: “начин” ријеч: 
“за” брише се.

Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Преплаћени износ новчаног примања из става 1. 

овог члана Фонд утврђује на основу коначног рјешења 
којим се одређује исправан износ пензије, у поступку који 
води по службеној дужности.”.

Члан 10.
У члану 171. у ставу 1. у тачки б) број: “106.” замјењује 

се бројем: “107.”.

Члан 11.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1992/13 Предсједник
19. септембра 2013. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ 
ОСИГУРАЊУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању, који је Народ-
на скупштина Републике Српске усвојила на Дванаестој 
посебној сједници, одржаној 4. децембра 2015. године, а 
Вијеће народа 14. децембра 2015. године констатовало да 
усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о пен-
зијском и инвалидском осигурању није угрожен витални 
национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.
Број: 01-020-4055/15 Предсједник
15. децембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ 

И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о пензијском и инвалидском осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 134/11 и 82/13) 
у члану 11. у тачки в) ријечи: “са пребивалиштем у Брчко 
Дистрикту” бришу се.

Члан 2.
Члан 19. мијења се и гласи:
“Лице које није осигураник у обавезном осигурању 

може се осигурати на добровољно осигурање под условима, 
у обиму и на начин предвиђен овим законом, ако има преби-
валиште на територији Републике или територији Брчко Ди-
стрикта, општу здравствену способност, ако је старије од 15 
година и млађе од година живота из члана 41. овог закона.”.

Члан 3.
Члан 20. мијења се и гласи:
“Корисник пензије, као и лице које се налази на редов-

ном школовању, не може бити осигураник у добровољном 
осигурању.”.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org

sgrs.oglasi@slglasnik.org
sgrs.fi nansije@slglasnik.org
sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Сриједа, 16. децембар 2015. године
БАЊА ЛУКА

Број 103 Год. XXIV

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука 
555-007-00001332-44

НЛБ Развојна банка а.д. 
Бања Лука 562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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Члан 4.
У члану 42. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Изузетно од става 1. овог члана, право на старосну пен-

зију има полицијски службеник, службеник Судске полиције 
Републике Српске и припадник службе обезбјеђења - полицајац 
казнено-поправне установе у Републици Српској када наврши 
40 година пензијског стажа, без обзира на године живота.”.

Члан 5.
У члану 45. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.

Члан 6.
У члану 46. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Осигуранику који није навршио стаж осигурања 

послије 1. јануара 1970. године или нема података о пла-
тама и основицама осигурања за стаж осигурања навршен 
послије тог датума лични коефицијент износи 1.”.

Члан 7.
У члану 47. у ставу 1. послије ријечи: “до године” до-

дају се ријечи: “која претходи години”.
Став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3. до 7. постају ст. 2. до 6.

Члан 8.
У члану 60. у ставу 1. послије ријечи: “услова за старо-

сну пензију” додају се ријечи: “у погледу година живота”.

Члан 9.
У члану 87. у ставу 1. ријечи: “старосну и инвалидску” 

бришу се.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) На осигуранике из чл. 12, 13. и 14. овог закона у 

поступку остваривања права на старосну пензију не при-
мјењује се став 1. овог члана.”.

Члан 10.
Члан 93. брише се.

Члан 11.
У члану 102. у ставу 1. тачка г) мијења се и гласи:
“г) разматра и усваја годишњи извјештај о пословању, 

уз сагласност надлежног министарства,”.
Т. ђ) и е) бришу се.
Досадашња тачка ж) постаје тачка ђ).

Члан 12.
У члану 112. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Фонд је обавезан да, на захтјев послодавца, изда 

увјерење о пензијском стажу за запосленог радника ради 
регулисања права из радног односа.”.

Члан 13.
У члану 118. у ставу 2. послије ријечи: “осигураник” 

додају се ријечи: “из члана 11. овог закона”.

Члан 14.
Члан 141. мијења се и гласи:
“Ако неко од корисника породичне пензије стекне ста-

тус осигураника, исплата пензије том кориснику обуставља 
се за период трајања осигурања, а преосталим корисници-
ма одређује се нови износ пензије.”.

Члан 15.
У члану 142. у ставу 1. ријечи: “или добровољном” бри-

шу се.

Члан 16.
Послије члана 151, послије наслова главе VIII - ФИ-

НАНСИРАЊЕ, назив одјељка: “1. Текуће финансирање” 
брише се.

Члан 17.
Члан 152. мијења се и гласи:
“(1) Средства за остваривање права из пензијског и ин-

валидског осигурања и рад Фонда обезбјеђују се из буџета 
Републике, у складу са прописима који уређују буџетски 
систем и трезорско пословање.

(2) Буџету Републике припадају средства по основу: 
доприноса, добити Пензијског резервног фонда Републике 
Српске, издавања у закуп и продаје имовине Фонда, услуга 
стручне службе, субвенција и донација, накнаде штете при-
чињене Фонду, као и остала средства у складу са законом.”.

Члан 18.
Послије члана 153. назив одјељка: “2. Доприноси” бри-

ше се.

Члан 19.
Послије члана 156. назив одјељка: “3. Средства из буџе-

та Републике” и чл. 157, 158. и 159. бришу се.

Члан 20.
У члану 161. послије ријечи: “имао право по” ријеч: 

“овом” брише се, као и у остатку текста овог члана.

Члан 21.
Послије члана 179. додаје се нови члан 179а, који гласи:

“Члан 179а.
Фонд ће своје опште акте ускладити са одредбама овог 

закона у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог за-
кона.”.

Члан 22.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.
Број: 02/1-021-1522/15 По овлашћењу предсједника
4. децембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Ненад Стевандић, с.р.
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1993
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 
ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Проглашавам Закон о измјени Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, који је Народна скупштина Репу-
блике Српске усвојила на Деветнаестој редовној сједници, 
одржаној 25. новембра 2021. године, а Вијеће народа 6. де-
цембра 2021. године констатовало да се усвојени Закон о 
измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању не 
односи на витални национални интерес ниједног од кон-
ститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4259/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И 

ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о пензијском и инвалидском осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13 
и 103/15) члан 69. мијења се и гласи:

“Члан 69.
Право на породичну пензију имају чланови породице 

умрлог осигураника који је на дан смрти испуњавао услове 
за старосну или инвалидску пензију и чланови породице 
умрлог корисника старосне или инвалидске пензије”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-929/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.
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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 
ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Проглашавам Закон о измјени Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, који је Народна скупштина Репу-
блике Српске усвојила на Двадесетој редовној сједници, 
одржаној 10. фебруара 2022. године, а Вијеће народа 21. 
фебруара 2022. године констатовало да се усвојени Закон 
о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
не односи на витални национални интерес ниједног од кон-
ститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-632/22 Предсједник
22. фебруара 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН 
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И 

ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о пензијском и инвалидском осигурању (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13, 96/13 
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– Одлука Уставног суда Републике Српске, 103/15 и 111/21)
члан 39. мијења се и гласи:

“(1) Лицу коме је у складу са чланом 37. овог закона 
утврђен посебан стаж у двоструком трајању Фонд ће на 
лични захтјев укинути рјешење којим je тај стаж утврђен.

(2) Лице коме је у складу са ставом 1. овог члана укину-
то рјешење Фонда о утврђивању посебног стажа у двостру-
ком трајању не може поново поднијети захтјев за утврђива-
ње посебног стажа у двоструком трајању.

(3) Захтјев за укидање рјешења Фонда у смислу става 1. 
овог члана не може да поднесе корисник пензије”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-124/22 Предсједник
10. фебруара 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 109. Устава 

Републике Српске, члана 177. став 2. и члана 181. став 3. По-
словника Народне скупштине Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина 
Републике Српске, на 20. редовној сједници, одржаној 10. 
фебруара 2022. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ЗАКОНА О 
ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ 

ОСИГУРАЊУ

I
У поступку доношења Закона о измјени Закона о пен-

зијском и инвалидском осигурању утврђено је да постоје 
нарочито оправдани разлози да наведени закон ступи на 
снагу наредног дана од дана објављивања.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-123/22 Предсједник
10. фебруара 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.



20 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 132 30.12.2022.

З АКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И 

ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о пензијском и инвалидском осигурању (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13, 96/13 
- Одлука Уставног суда Републике Српске, 103/15, 111/21 
и 15/22) у члану 15. у ставу 1. испред ријечи: “Осигурани-
ком” додаје се број један у обостраној загради, а послије 
става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

“(2) Осигураником у обавезном осигурању сматра се и 
корисник права на новчано примање у складу са прописом 
којим се уређују права незапосленог родитеља четворо и 
више дјеце у Републици Српској за вријеме коришћења 
новчаног примања за који је плаћен допринос”.

Члан 2.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2023. године.

Број: 02/1-021-1293/22 Предсједник
27. децембра 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Др Ненад Стевандић, с.р .




