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ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ
ЗБОГ РАДА СА СКРАЋЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
ЗАПОСЛЕНОГ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Одредбама члана 218. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.
гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13,
75/14 и 142/14) утврђено је да корисници права из пензијског и инвалидског осигурања
који су та права остварили по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, до дана
ступања на снагу овог закона а која нису утврђена овим законом, користе их под условима,
у обиму и на начин утврђен овим законом. Како одредбама овог Закона нису предвиђена
права по основу II и III категорије инвалидности и преостале радне способности, затечени
корисници ових права и даље остварују та права у складу са законом. Према томе
коришћење права по основу утврђене категорије инвалидности регулисано је Законом о
пензијском и инвалидском осигурању.
С тим у вези је и одредба члана 224. Закона, којом је прописано да корисник права на
накнаду због рада са скраћеним радним временом (II категорије инвалидности), накнаде
због мање зараде на другом одговарајућем послу (III категорије инвалидности), накнаде по
основу преостале радне способности, накнаде по основу распоређивања на други
одговарајући посао и опасности од настанка инвалидности који је запослених, задржава
износ накнаде коју користи на дан ступања на снагу овог закона, с тим што она не може
бити већа од 50% износа просечне зараде по запосленом у Републици у 2002. годиникоји
објављује орган надлежан за послове статистике.
Одредбама чл. 84. и 92. раније важећег Закона о пензијском и инвалидском осигурању
(„Сл. гласник РС“, бр. 27/92, 82/92, 53/93, 67/93, 48/94, 28/95, 12/96) био је регулисан начин
исплате новчане накнаде због рада са скраћеним радним временом (II категорија
инвалидности). Наведеним одредбама је било прописано да новчану накнаду запосленим
инвалидима рада исплаћује послодавац приликом исплате зараде, с тим што Републички
фонд за пензијско и инвалидско осигурање послодавцу надокнађује износ средстава настао
исплатом накнаде након достављања уредног захтева за рефундацију исплаћених
средстава.
У складу са наведеним, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање врши
рефундацију исплаћених средстава оним послодавцима који доставе уредан захтев за
рефундацију исплаћених средстава насталих исплатом новчаних накнада запосленим
инвалидима рада који подразумева да је новчана накнада запосленим инвалидима рада
исплаћена приликом исплате зараде. (Мишљење Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања бр: 117-00-01255/2017-07 од 24. априла 2017)
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