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На основу члана 27.став 5. и члана 44. став 1.тачка 3. Закона о запошљавању и правима за
вријеме незапослености („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бр.33/04 ,19/07 и 25/08) и члана
35 став (1) тачка г). Статута Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ-пречишћен текст (04-139/16
од 01.02.2016.године),Управни одбор Завода за запошљавање на својој Тридесетпетој редовној
сједници одржаној дана 01.06. 2016. године , д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКОИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим Правилником уређују се услови и процедуре за остваривање права на уплату доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање до стицања услова за одлазак у старосну пензију (у даљем тексту:
докуп стажа), незапосленог лица са евиденције Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ ( у
даљем тексту: Завод).
Члан 2.
(Усклађивање са ентитетским прописима)
Одредбе овог правилника усклађују се са ентитетским прописима којима се прописује и уређује
област пензијског и инвалидског осигурања, односно прописују и уређују услови за докуп стажа.
ДИО ДРУГИ - НАЧИН ДОКУПА СТАЖА
Члан 3.
(Уплата средстава у мјесечним ануитетима)
Незапосленом лицу које испуњава услове за докуп стажа, прописане чланом 27. став 4. Закона о
запошљавању и правима за вријеме незапослености (у даљем тексту: Закон), уплата средстава се
врши у текућем мјесецу за претходни мјесец, у складу са важећим ентитетским прописима који
регулишу ову област, односно актима надлежних ентитетских фондова пензијско-инвалидског
осигурања у чију корист се уплата врши.
Члан 4.
(Докуп стажа у једнократном износу)
Докуп стажа незапосленом лицу из члана 3. овог правилника може се извршити и у једнократном
износу под условом :
а) да је то омогућено прописима које
осигурања примјењују у свом раду,

надлежни ентитетски фондови пензијско-инвалидског

б) да су обезбијеђена средства у буџету Брчко дистрикта БиХ и Заводу за текућу годину.
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ДИО ТРЕЋИ - ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА
Члан 5.
( Прилози уз захтјев)
Лице из члана 3. став (1) овог правилника попуњава у Заводу, захтјев за утврђивање права на докуп
стажа (у даљем тексту: захтјев) и уз исти прилаже сљедећу документацију:
а) радну књижицу и фотокопију исте,
б) фотокопију личне карте,
ц) доказе о стажу осигурања,односно пензијском стажу (рјешење о признатом посебном стажу,
увјерење о стажу осигурања регистрованом у матичној евиденцији осигураника и друге доказе
уколико их посједује),
д) увјерење од Министарства одбране о учешћу у Оружаним снагама Републике БиХ, односно ХВО-у,
рјешење о статусу борца Војске Републике Српске.
Члан 6.
(Достава захтјева фонду)
Потпун захтјев са приложеном документацијом, Завод доставља надлежном фонду пензијскоинвалидског осигурања, најкасније у року од 5 дана од дана подношења.

ДИО ЧЕТВРТИ - ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЈЕВУ
Члан 7.
(Доношење рјешења)
(1) Након добијања увјерења-потврде о стажу осигурања/пензијском стажу од стране надлежног
фонда пензијско-инвалидског осигурања и у зависности од садржине истог, Завод доноси рјешење
којим подносиоцу захтјева одобрава докуп стажа, односно доноси рјешење којим захтјев одбија.
(2) Рјешење о усвајању, односно одбијању захтјева, доноси се најкасније у року од 15 дана од дана
запримања акта надлежног фонда којим се одговара на достављени захтјев.
Члан 8.
(Садржина рјешења)
(1) Диспозитив рјешења којим се захтјев усваја обавезно садржи период у коме ће се вршити или се
врши докуп стажа, позивање на основицу за уплату доприноса, као и обавезе које незапослено лице
има за вријеме остваривања овог права.
(2) Рјешење којим се захтјев одбија обавезно садржи разлог због кога се захтјев одбија.
Члан 9.
(Почетак докупа стажа)
(1) Докуп стажа незапосленом лицу чији је захтјев позитивно ријешен, извршиће се од дана
подношења захјева, односно од дана када се незапослено лице пријавило на евиденцију Завода.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, докуп стажа незапосленом лицу се може извршити и прије
датума наведеног у ставу (1), под условом да је то важећим актима надлежног фонда дозвољено.
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ДИО ПЕТИ - ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОКУП СТАЖА
Члан 10.
(Вријеме трајања докупа стажа)
(1) Када подносилац захтјева у моменту подношења захтјева навршава 65 година живота или му до
навршених 65 година живота недостаје мање времена од времена на које би имао право на докуп
стажа по члану 27. став 4. Закона, такав захтјев треба усвојити са образложењем да ће се уплата
доприноса вршити до дана у мјесецу у коме подносилац захтјева навршава 65 година живота, јер се
са тим датумом о истом престаје водити евиденција .
(2) Незапосленом лицу које у тренутку подношења захтјева испуњава услов за докуп стажа по основу
одласка у пријевремену старосну пензију, захтјев ће се усвојити, а докуп стажа ће се вршити до дана
у мјесецу у коме то лице навршава године живота које су услов за одлазак у пријевремену старосну
пензију, уколико то лице навршава потребне године живота прије истека времена за које се врши
докуп стажа.
Члан 11.
(Докуп стажа послије 65 година живота)
(1) Изузетно од става (1) члана 10. незапосленом лицу са евиденције Завода, коме у тренутку када
наврши 65 година живота недостаје минимум стажа осигурања-пензијског стажа за остваривање
права на старосну пензију, докуп стажа се наставља до испуњења тог услова, под условом да је
прописима које примјењују надлежни фондови ентитета то дозвољено.
(2) Неазапослено лице из става (1) овог члана остаје на евиденцији Завода до истека права на докуп
стажа.
Члан 12.
(Наставак коришћења права на докуп стажа)
Када се у складу са чланом 33. алинеја 5,6,7,8,9,10,13. и 14. Закона престане водити евиденција о
незапосленом лицу које је остварило право на докуп стажа и исто се након протека одређеног
времена поново пријави на евиденцију Завода, том лицу се признаје право на докуп стажа за
преостало вријеме до стицања услова за старосну пензију.
Члан 13.
(Поновно утврђивање стажа осигурања)
Када се корисник права на докуп стажа запосли и послије престанка радног односа се поново
пријави на евиденцију и поднесе захтјев за докуп стажа, спровешће се поступак предвиђен овим
правилником, као када се захтјев први пут подноси.

ДИО ШЕСТИ - ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЈЕВА
Члан 14.
(Преурањен захтјев)
(1) Када се на основу акта надлежног фонда пензијско-инвалидског осигурања утврди, да подносилац
захтјева испуњава услове за докуп стажа у погледу стажа осигурања, односно пензијског стажа, али је
временски период до испуњавања другог услова који се односи на године живота дужи од
недостајућег стажа, такав захтјев треба рјешењем одбити као преурањен.
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(2) У образложењу рјешења из става (1) овог члана треба навести да се за стицање услова за старосну
пензију морају кумулативно испунити оба услова и странку подучити да може поново поднијети
захтјев, наводећи датум од када стиче услов за докуп стажа.
Члан 15.
(Неиспуњавање услова у погледу стажа )
Када подносиоцу захтјева недостаје више од три године стажа за остваривање права на старосну
пензију, такав захјев треба одбити са образложењем да не испуњава услове прописане чланом 27.
став (4) Закона.
Члан 16.
(Неподударање стажа у радној књижици и акту фонда)
Када подносилац захтјева на основу података из радне књижице има довољно стажа за остваривање
права на докуп стажа, али тај стаж није потврђен актом надлежног фонда, такав захтјев се одбија, са
образложењем да право на докуп стажа Завод утврђује искључиво на основу акта надлежног фонда.
ДИО СЕДМИ - ЖАЛБА
Члан 17.
(Изјављивање жалбе)
(1) Против рјешења директора Завода подносилац захтјева има право жалбе.
(2) О изјављеној жалби, рјешењем одлучује Управни одбор Завода.
Члан 18.
(Достављање жалбе надлежном фонду)
(1) Уколико подносилац захтјева у жалби наведе да је надлежни фонд погрешно утврдио стаж, иста
се са достављеним доказима прослеђује надлежном фонду најкасније у року од 5 дана, од дана
предаје Заводу, како би исти поново утврдио недостајући стаж.
(2) Под условом да надлежни фонд потврди стаж утврђен својим актом, жалба се доставља Управном
одбору на одлучивање.
Члан 19.
(Рок за подношење жалбе)
Жалба против рјешења се изјављује у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Члан 20.
(Рок за доношење одлуке по жалби)
Управни одбор Завода рјешењем одлучује о жалби, најкасније у року од 30 дана од дана предаје
жалбе на протокол Завода, односно од дана достављања одговора надлежног фонда по жалби.
Члан 21.
(Коначност рјешења)
Рјешење Управног одбора је коначно и против њега није дозвољена жалба, али се против њега може
повести управни спор код надлежног суда.
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ДИО ОСМИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
(Стављање ван снаге)
Ступањем на снагу овог правилника, ставља се ван снаге Правилник о условима и начину за остваривање
права на уплату доприноса за пензијско-инвалидско осигурање незапослених лица (број: 04-958-2/08 и
04-294-2/10).
Члан 23.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу првог дана од дана доношења и објавиће се на огласној плочи Завода.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
______________________________________
(Љубомир Маратовић, дипл.политиколог)
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