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НАЦРТ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник
Републике Српске“, број 134/11) 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 инвалидску или старосну пензију“.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику Републике Српске''.

Број:
Дана:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Недељко Чубриловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I – Уставни основ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 68. тачка 12.
Устава Републике Српске који је замијењен амандманом XXXИИ према којем
Република уређује и обезбјеђује радне односе, заштиту на раду, запошљавање,
социјално осигурање и друге облике социјалне заштите, здравство, борачку и
инвалидску заштиту, бригу о дјеци и омладини, образовање, културу и
заштиту културних добара, физичку културу.
II – Разлози за доношење Закона
Важећа одредба члана 69. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању је непрецизна и већ је у досадашњој примјени довела до
немогућности остваривања стечених права, неједнакости, неправде и
посљедица материјалне, социјалне и сваке друге природе за појединце и
читаве породице.
Члан 69. гласи „Право на породичну пензију имају чланови породице
умрлог осигураника који је на дан смрти испуњавао услове за инвалидску
пензију и чланови породице умрлог корисника старосне или инвалидске
пензије.“
Ријечи ''корисника старосне'' практично постављају два кумулативна
услова тј. да би неко остварио право на породичну пензију, поред чињенице да
је умрли осигураник стекао услове за исту, морао је постати и корисник такве
пензије.
Оваква, важећа одредба се односи само на старосне, не и на инвалидске
пензије, што такође доводи до неравноправности и неједнакости пред
законом.
У пракси постоји не мали број случајева, који се односе на лица која су
испунила услове за старосну пензију (године старости и/или године
пензијског стажа), али нису постали корисници из више разлога, углавном
због смрти у интервалу од стицања права до подношења захтјева Фонду за
утврђивање права кориштења пензије и добијања рјешења. Осигураник, у том
случају, није формално постао корисник пензије, а испунио је услове за то.
Оваквих случајева у Републици Српској има много. И поред испуњених
услова за стицање права на пензију, посебно старосну, осигураник није поднио
захтјев за остваривање пензије јер је умро или што је још горе и чешће, захтјев
је поднио, али није добио рјешење и није постао „корисник“ . Такви
осигураници, без обзира на услове које испуњавају нису постали корисници
(како пише у наведеном члану Закона), па „слиједом ствари“ њихови законити

наследници не могу остварити право, јер их ни сам осигураник није
(формално) остварио.
Због тога треба ову одредбу јасно и недвосмислено прецизирати јер
Фонд ПИО-а према досадашњој пракси одбија подносиоце захтјева који имају
право наслеђивања пензије због тога што осигураник који је стекао право и
требао добити пензију није постао и корисник. Упућује их на суд, а судови
потврђују одлуке Фонда ПИО-а.
Измјеном члана 69. наведеног закона и
усвајањем предложене
формулације, исправиће се неједнакост пред законом и неправда која траје
већ више година.
III – Образложење предложеног законског рјешења
Члан 1. регулише право на породичну старосну и инвалидску пензију
стицањем услова за исту.
Члан 2. утврђује вријеме ступања на снагу овог закона.
IV – Финансијска средства
За провођење овог закона у овом тренутку није могуће предвидјети
износ додатних средстава из Буџета, али она у сваком случају нису значајна.

ПРИЛОГ

ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
(текст предложених измјена уграђен у текст Закона)
Члан 68.
Лицу које остварује право на инвалидску пензију као осигураник из
члана 17.овог закона годишњи лични коефицијент не може бити мањи од
један.
3. Породична пензија
Члан 69.
Право на породичну пензију имају чланови породице умрлог
осигураника који је на дан смрти испуњавао услове за инвалидску или
старосну пензију.
Члан 70.
Члановима породице умрлог осигураника, односно корисника пензије
сматрају се:
а) брачни супружници (удовица односно удовац),
б) разведени брачни супружник или ванбрачни супружник, ако му је
правоснажном пресудом суда досуђено право на издржавање,
в) дијете, рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторак,
г) дијете без оба родитеља или дијете коме су оба родитеља потпуно
или трајно неспособни за привређивање, које је осигураник или корисник
пензије издржавао до своје смрти, и
д) родитељ (отац и мајка, очух и маћеха, усвојилац) које је осигураник
или корисник пензије издржавао до своје смрти

