
33ОСНОВИ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊАI. Изпрадња послератног закоиодавства y области инвалидског осигурања прошла je кроз три фазе. Прва фаза обухвата период од доношења закона о социјалном осигурању .радника, нам.ештеника и службеиика од 1946 до новог закона о социјалиом осигурању од 1950 који обухвата све три гране оеитурања (здравствено, иивалидско и пензиско). Закон о социјалном осигу.рању од 1946 имао je низ недо- статака, али, и поред свега тога, претстављао je знатан корак на- пред y односу на социјално законодавство старе Југославије, јер je проширивао заштиту на старе и изнемогле радиике коју раније ова лица ниоу уживала. Да би ce отклонили недостаци из заиоиа о соци- јалном осигурању од 1946, донет je 1950 нови закон о ооцијалном осигурању радгаика и службеника и чотанова њихових породица, тако да од ступања на снагу овог закона па све до 26 новембра 1958, када je донет закон о инвалидском остатурању (1), настаје друга фаза y развоју инвалидскот осигурања y Јуцославији. Закон од 1950 оадржи посебне и доста разрађене одредбе о инвалидоком осигурању. Он обезбеђује и проширује ннвалидску заштиту, гарантујући радним људима сва права из инвалидског осигурања за случај инвалидности услед повреде или болести: право на материјално обезбеђсчве y слу- чају смањења способности за рад-инвалвднину, упућивање на даути посао (право на одговарајуће друго запослење), оспособљавање за друпи посао (преквалификација) и право на инвашидску пензију y случају пошпуне неспособности за рад.Међутим, и y ОВОМ закону остала су нерешена извесна питања, нарочито y вези оа обезбеђењем услова за спровођсње рехабилита- ције и запошљавања инвалида. При томе, и no je оно што je основно, закон од 1950 иије ишао на усмеравање иивалида рада ira преквали- фикацију и запошљавање, тамо где je то објективно било могуће, већ их je, Haпротив, више оријентисао на коришћење инваладнине и ин- валидских 'пензија, мада ge зиатан део инвалида био споаобан за рад. Поред тога, систем инвалидаког осигурања од 1950 није решио ии- тање усклађености инвалидских пензија и других материјалних при- мања са личним дохотком односно- платама, прилагођавање пензи- оких основа кретању гвлата и још других неких питања која су иначе решена y закону о пензиском осигурању од 1957 (2).Да би ce сви ти недостаци и празнине отклонили и систем иива- лидског осигурања довео y склад са захтевима и пошребама нашег друштвеио(г и иривредно.г раввитка, донет je 26 новембра 1958 по- себан закон о инвалидоком осигурању, који ттретставља значајан ко- рак даље y изградњи инвалидског осигурања, па тиме и општег си- стема социјалног осигурања радних људи y Југославији. Уствари,(1) Закон о инвалидском осигурању објављен je y „Службеном листу ФНРЈ”, бр. 49/58.(2) Ближе о томе: Експозе Моме Марковића y Савезној народној скуп- штини приликом доношења закона о инвалидском осигурању (Закон о инва- лидском осигурању, изд. „Службеног листа ФНРЈ”, Београд, 1958, с. 6). 3 Анали



34 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАса овим заксхном којим отпочиње трећа фаза y развоју инвалидсжог осигурања приближава ce крају ревизија нашег социјалног осигу- рања из 1950, која je отпочела са доношењем закона о здравстве- нам осигурању од 1954, a настављена законом о пензиском осигу- рању од 1957. Потпуна ревизија биће извршеиа доношењем закоиа о спровођењу социјалног осигурања који треба да реши питање ор- ганизације и функционисања службе социјалног осигурања, као и финансиски механизам овог оситурања.Овде ће ce само приказати материја како je .регуотише закон, и то само y основним линијама, тј. ано што je осаовно и битно y по- зитивнам систему инвалидског осигурања, без детаљних анализа ове материје, која je иначе врло сложена и компликована. Тиме би ce дала једна општа и аквирна слика нашег новог система инвалидског осигурања, што je и једини циљ овог приказа.П. — 1. Појам и садржина имвалидског осигурања (чл. 1—3 за- кона о инвалидоком осигурању). — Инвалидоким осигурањем обезбе- ђује ce радним људима: a) y случају тубитка или смањења способ- ности за рад услед Еинвалидносли оспособљавање за рад и запошља- вање према преосталој радној способности, a ако за то иема услова, материјална средства з-а издржавање; б) y случају телесног оштећен.а, стално новчано примање (без обзира да ли оштећење има или нема утицаја на радну способност) ; в) y случају опасности од наступајва инвалидности y вези са радом на одређеном послу, оспособљавање за рад и запошљавање на другом послу.Отуда, права која обухвата и која обезбеђује инвалидско оси- гурање јесу: право на оспособљавање за рад на другом послу (про- фесионална рехабилитација) и право на материјално обезбеђење; право на запошљавање према иреосталој радној способности и право на новчану накнаду; право иа инвалидску пензију, као и право на додатак за помоћ и негу, ако je она потребна; право на инвалиднину. Поред тога, уживаоци права мз инвалидског осигурања имају и право на здравствено осигурање и друга права установљена савезним за- коном.С друге стране, права из инвалидског оаигурања обезбеђују ce радним људима за случај инвалидности и за случај телеоног оште- ћења, који су ироузроковани болешћу или повредом ван посла, не- срећом на послу или професионалном болешћу.Сагласио томе, инвалидско осигурање, као део општег социјалног осигурања, претставља систем права која .гарантује, друштвена за- једница радним људима y случајевима имвалидности, телесног оште- ћења или ,опасности од наступања инвалиднооти, под уславима одре- ђеним y закону. На тај начин, и садржина инвалидског оситурања одређена je оквиром осигураних случајева, као и правима која имају осигураници кад наступе ти случајеви.



ОСНОВИ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 352. Основне поставке (чл. 4—11 закона. о иивалидским осигурању). — Систем инвалидског осигурања заснива ce на следећим оснОвним. поставкама:— Права на основу инвалидности одређују ce према стању ин- валидиости и преостале радне спосо&ности, годинама живота оси- гураника, доириносу осигураиика друштву, с тим што су права на оанову телесног оштећеша једнака за све инвалиде истот степена те- леенот оштећења.— Инвалидско осигурање засиива ce на начелу узајамности оси- гурања и начелу самоуправљања осигураника службом и фондовима. социјалног осигурања.— Инвалидско оситурање je обавезно по самом закону за сва лица на које ce односи.— Права из инвалидског осигурања не моту застарети, нити ce- могу уговором мењати, наслеђивати или цреносити на друго лице, али ce доспела новчана примања из инвалидокиг осигурања, која су остала неисплаћена услед смрти уживаоца, љгогу наслеђивати.— Стечена права из инвалидског осигурања могу ce ивгубити- само y случајевима пјредвиђеним законом, док примања ио основу инвалидоког осигурања могу бити предмет извршења и обезбеђења само уколико je то одређено законом или другим савезним цротти- сима. Исто тако, нико не може смањити или отраиичитм права која оситуранику припадају на основу закона.— Инвалмди рада уживају нарочиту заштиту y погледу засии- вања и престанка радног односа и услова рада, саглаеио одредбама. закоиа.— Финансиска аредства за инвалидоко осигурање, по правилу,. обезбеђују ce доприносом, из кога ce образује фонд инвалидског оси- гурања y оквиру фонда социјалног осидурања. Обавеза плаћања до- приноса утврђују ce на основу заиоиа.— Инвалидско осигурање спроводе заводи за социјално осигу- рање, с тим да одређене послове за спровођење инвалидског осигу- рања врше и надлежни органи народних одбора, као и привредне и друге организације, установе и државии органи, сагласно одред- бама закона.— Остваривање тарава врши ce y управном поступку утврђеном законом, тако да акти завода за социјално оаигураиБе о правима из инвалидског осигурања подлеже оцени законитости од стране суда, y смислу закона о управним споровима и заиоона о инвалидском осигурању.Закон о инвалидском осигурању ближе разрађује основне поставке y даљим евојим рдредбама. Међутим, потробно je овде истаћи- једну општу карактеристику новог система инвалидаиог осигурагњаг да ce права из инвалидског осигурања и инвал1идска заштита радних људи не заснивају само на социјално-еканомсжим ризицима, већ на социјалистичком хуманизму и етици, као и на бризи друштвене за- једнице о стању y коме ce налазе инвалиди рада. To je основна идеја 



36 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАод коje je пошао закон при рерулиеању положаја и права осигураника.
3. Круг заштићених лица (осигураници) (чл. 12—23 закона о ин- валидоком осиапурању). — Сви осигураници немају исли статус y по- гледу иивалидскот осигурања, већ ce разврставају/у групе, с обзи- ром иа њиково својство, функцију или рад иоји обављају, иа врсту радних односа и трајање раднот времена (стални или привремен радни однос) и још неке друге моменте. Разврставање 'осжураиика y групе (које изричито закон не означава, мада врши поделу осигураника) има тај практичан значај што ce за сваку групу осигураника одре- ђују и случајеви инвалидиости за иоје ce они осигуравају, па према томе од тота зависе и права која ће осигураиици имати из инвалид- оког осигураља. Овим разврставањем изражено je основно начело да ce инвалидска заштита и права из иивалидскот оситурања одме- равају и одређују према доприносу осигураника 'друштвенрд за- једаици.Тако, за све случајеве инва-лидности (ироузроковане боиешћу, повредом ваи посла, несрећом на послу иши адроефсионалном боле- 'шћу), тј. без обзира на ввен узрок, осигураии су: лица y раднам односу са пуним редовним радним нремеиам, иарадни посланици који иримају сталну месечиу награду и 1одбррници народних одбора на сталним дужностима који примају сталиу месечну нагпраду за свој рад, изабрана лица на сталним дужностима уз сталну плату y дру- штвеним организацијама, стручним удружењима и коморама или и»и- ховим савезима, којима je то. јсдино или главгао занимање, чланови занатских задруга (произвођачких, ирерађивачипих и услужних), чла- нови рибарских задруга поморског, речиог и језерског рибарства ко- јима je привредни рад y задрузи. једино или главно занимање, инва- лиди рада, ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди, који раде са ск|раћеним радним вреадеиом, лица која y току лечења раде са скраћеним радним временом пo закону о здравственом оси- гурању радиика и -службеника, жене које због дојења и неге детета раде ça скраћеним радним временом по закону о радним односима, лица која раде са радним временом краћим од .редовног, ако им je сагласно важећим прописима такав рад одобрен због похађања школе или курса, лица на сшлединским радним акцијама, ако je узрок инвалидноспи настао за време боравка на таквим акиијама.Исдо тако, за све случајеве инвалидности оситурани су и наши држављани запослени y иностранству, као и страни држављани y радном односу на територији Југославије, псд условима одређеним y зажону.Сва остала лица не уживају пуну заштиту, већ су само дели- мично осигурани, било за случај инвалидности услед несреће .на по- слу или професианадие болести (лица y привременом радном односу. учениии y привреди и ученици стручних школа и студенти иисоких стручних школа, високих школа, академија и факултета који врше обавезан практичан рад, лица на добровољној пракси и још нека друга), бипо само за случај мнвалидности услед неореће на послу.



ОСНОВИ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 37(лица на организованим јавним радовима од општег значагја или акцијама спасавања или одбране од елементариих непотода, лица која врше одређене јавне дужности ио позиву државних ортана, ратни и мирнодсхпсжи војни инвалвди за време ттрак-тичног рада при професионалној рехабилмпаци1ји).Ш. — 1. Осигурани случајеви — (чл. 24—32 закоиа о инвалид ском осигурању). — Осигурани случајеви претстављају основе за стицање права из инвалидоког осигурања. Ти случајеви који су за- коном осигурани јесу: инвалидност, телесно оштећење и непосредна опасност од наступања инавалидности y вези са радом на одређеном радном месту.а) Инвалидност постоји кад услед болести, повреде ван посла, несреће на послу или професионалне болеети настуити губитак или емањење способности за рад на свом послу који ce не могу .отклонити лечењем одиосно медицинском рехабилитацијом. Супротно ранијем систему, y коме je постојала тзв. општа 'инвалидност и професоионална инвалиднсст које су ce изражакале y проценлима неспособности за рад све до 3/4 смањења радне способности, y иовом систему инва- лидског осигурања инвалидност ce одређује искључиво према томе да ли и колико она утиче на радну способност, тако да ce права на инвалидску заштиту одређују према преосталој радној споообности за посао на коме je осигураник радаго до наступања инвалидноста или према сиособности за рад на друлом одговарајућем послу. Сагла- сно томе, и сви ооигураници разврставају ce ире&та преосталој опо- собности за вршење свог или другог одповарајућег посла y три ка- тегорије:— У I категорију инвалидности разврставају ce смзигураници пот- пуно неспособни за вршење свог посла и другог одговарајућег посла, који ce професионалвом рехабилитацијом не могу оспособити за вр- шењг таквог посла.
— У II категорију инвалидности разврставају ce осигураници само делимично способни ва вршење било свог било другог одгова- рајућег посла, који ce проефсионалном рехабилитацијом не моту оспособити за рад са пуним радним временом на другом одговара- јућем послу.
— У III категорију инвалидности разврставају ce осигураници потпуно неспособни или само делимично 1спо.еобни за вршење свог посла, a способни за рад са пуним радним временом на другом одго- варајућем послу, или ce професиоиалном рехабилитацијом могу оопо- собито! за такав рад.Као што ce види, овакво одређивавве инвалмдности искључује мерење радне способности y процентима, које je давало могућности да ce тај процент одређује ироизвољно и нереално, што je доводило до тога да су за инвалиде проглашавани и они чија преостала стварна радна способност није била таква да ce нису .могли запошљавати и 



38 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАдаље, било на свом или другом одговарајућем послу. Овде je основна тидеја закона о инвалидском осигурању да ce инвалидска захитита y овим случајевима где je то могућно и где je то y интересу осигу- раника, поставља на оопособљавање иивалида рада и ндаховом вра- ћању y активан екоиомски и друштвени живот, уз признање црава на разлику између нове и раније плате, те y том циљу друштвеиа заједница предузима на себе пуну бригу о инвалидима рада (3).Према томе, код утврђивања инвалидности оцењ-ује ce да ли постоји делимична радна спосо&ност инвалида за рад и услови за чвегово оспособљавање или постоји путцуна неспособност и немо- гућност оспособљавања за други одговарајући tnocao.б) Телесно оштећење je губитак, битније оштећење или .неспо- собност појединих ортана или делова тела од најмање 30%, које про- узрокује ограничење покретљивости, отежава нормалну активноет организма и условљава веће напоре y остваривању животних по- треба, без обзира да ли оно проузрокује или не ироузрокује инвалид- ност. Телесна оштећења разврставају ce према тежини y осам степена (од 30% до 100%).в) Непосредна опасност од наступања инвалидности посгојјг кад на одређеном ,радном месту услови рада, без обзира на хигијенско- техничке мере које ce примењују или ce могу применити при раду, утичу на здравствено стање и радау способиост осигураника y так- вој мери да je неопходна гаромена радног места y циљу отклањања наступања инвалидности (4).2. Услови за стицање права — (чл. 33—50 зако-на о инвалидском осигурању). — Услови за стицање права из инвалидског оситурања нису исти за све случајеве «иивалидности, већ ce прави разлиха да ли je ова наступила услед болести или повреде ван посла, или услед несреће на послу, однооно професиоиалне болести. Поред тога, од утицаја je и чињеница да ли je реч о млађим осигураницима и осигу- раницима са дужим пензиским стажом, јер ова лица имају повољније услове за стицање права на инвалидску заштиту. Тако, кад je ин- валидност настуиила услед болести или повреде ван посла, сва права ;из инвалмнског осигурања стичу ce, no правилу, после навршеног одређеног радног односно пензиског стажа и према годинама живота осигураиика на дал наступаша иивалидности.Сагласно коме, и иачелу утврђеноад y пензиском осигурању, као услов за стицање права из инвалидског осигурања тражи ce за лица која су старија од 20 годииа, поред минималиог пензиског стажа од '5 до 10 година (у овом распону одређен je пеизиски стаж y закону према тВДинама старости осигураниха) и одређена густина радног стажа. Такви осигураиици, ако немају 30 (мушкарци), односно 25(3) Експозе Моме Марковића, ор. cit., с. 7.(4) Шта ce сматра ,,свој посао”, „преостала способност за вршење свог посла”, односно „други одговарајући посао” и „преостала способност за вр_ шење другог одговарајућег посла”, — то одређује закон о инвалидском оси- лурању (чл. 30—31).



ОСНОВИ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 39(жене) лодина стажа, морају имати y последњих пет година npe на- ступања инвалидности две црећиие времена проведеног y радном односу, тако да ce иа тај (начин обезбеђује да ce право на иивалидсху заштиту иризна y првом реду лицима којима je радни однас био основни извор прихода.Осигураник-Јмушкарац са 30 или више година пензискот стажа, a ооигураник-жена са 25 или више тодина пензисиог отажа стичу права, без обзира на радни стаж за посладњих пет година ире на- ступања инвалидности. Оситураник .код кога je инвалидност наету- пила до навршених 20 година живота, стиче права .ако je на дан на- ступања (инвалидности био y радаом одиосу и имао укупно годину дана радног стажа.С друге стране, оситураник који je школовањем стекао стручну спрему квалификованог радника, односно средњу стручну спрему или стручну спрему вишу од ове, стиче права ако je на дан. насту- пања инвалидности био y радном односу и имао бар тодину дапа радног стажа y раздобљу од завршеног школоваша до наступања инвалидносии, а. иије прешао одређене године живота и то: 1) осигу- раиик на радном месту за које ce тражи стручна спрема квалифи- кованог радника односно средња стручна спрема, ако иије старији од 25 година; 2) осигураник на раднам месту за .које ce тражи стру- чна спрема виша од стзручне спреме из тачке 1, ако иије старији од 30 тодина.Међутим, они осигураници код којих je инвалидност наступила y вези са баравком на омладинским .радним акцијама, стогчу права предвиђена законом без обзира на пензискм и радни стаж, али ce ово ие односи на лица која на радилиштима омладигаских радних акција раде рдређеие послове као лица y радном односу, a не као учесиици радне акције (5).Најзад, осигураник код кога je инвалидност проузрокована не- срећом на послу или професионалиам болешћу, стиче права пред- виђена законом, без обзира на дужину пензиског односно радног стажа навршеног пре наступања иивалидности, (шта ce сматр-а „не- ерећом на ттослу“ односио рпрофесионалном болешћу“, закон о инва- лидском осигурању детаљко одређује y чл. 44-50).Према томе, постоји посебна заштита осигураника y случају инвалидности услед несреће на послу или професеиоиалне болести, и то како y погледу уолова за стицање права, тако и висине права. Нарочито треба иодвући да иста права, као и за случај неореће на самом иослу, уживају и они осигураиици који су претрпели повреду на путу од стаиа до места рада и обратио, на путу предузетом y циљу коришћења медицинске и професионалне рехабилитације и за(5) Одредбе чл. 38—42 закона о инвлидском осигурању регулишу услове за стицање права y случају инвалидности услед болести или повреде ван посла: осигураника југословенског држављанина који ce иселио пре 6 априла 1941, па je no повратку из иностранства ступио y радни однос: осигураника- ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида, осигураника код кога наступи инвалидност пре него што je испунио услове радног и пен- зиског стажа; време које ce рачуна y пензиски и радни стаж. 



40 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАв-реме коришћења ових, на путу предузетом ради извршења слу- жбених задатака, за ттовреде које иа путу претрпе ученици y ирив- реди, стручних школа са практичном обуком, студенти и ученици за време вршења феријалне праксе, као и лица на Добровољној пракси која не примају плату (волонтери), за повреду која je наступила sa организованим јавним радовима, акцигјама за спасавање или одбране од елементарних непогода и удеса, за време вршења јавиих функ- ција и грађанских дужности по позиву државних органа и на војној вежби.Најзад, осигураник код кота наступи инвалидност услед бо- лести може стећи право и по престанку радног односа, ако има од- ређени радни стаж таре наступања инвалидности, без икаквих дру- гих услова. Ако je инвалидност по престаику радног односа про- узрокована услед повреде, осигураник може стећи права ако je она наступила: док' je био иа материјалгаом обезбеђењу по вакону о здрав- ствеиом оситурању или закону о (инвалидоком осигурању, док je имао право на иивалидску или непотпуну старосну пензију, дсж je уредно био пријављен код органа службе посредовања рада Сва време привремене незаттослености), a жена — ако je радни однос прекинула y циљу васпитања и нете деце.IV. У случају инвалидности и телесног оштећења оситураници имају право на инвалидску пензију, право на инвалиднину, право на професионалну рехабилитацију са материјалним обезбеђењем и право на запослење са накнадом y вези са коришћењем овог права.
1. Право на инвалидску пензију (чл. 52—61 закона о инвалид- ском осигурању),. — Право на иивалидску пензију имају осигура- ници који постану инвалиди рада I категорије мнвалидности, a инва- лиди рада II и -III категорије само под условима одређеним y закону. Тако, инвалиди рада III категарије који су неспособии за вршење свог посла, a без претходне гарофесионалне рехабилитације нису способии за вршење другот одговарајућег посла, имају право на ин- валидску пензију под условом ако су_ старији од 45 (мушкарци), од- ноено од 40 (жене) година, јер се овим ооигураницима не обезбеђује по закону професионална рехабилитација. Или инвалиди рада II и III иатегорије који су опособни за рад на другом одговарајућем послу без професионалне рехабилитације, имају такође право на инва- лидску пензију акб су старији од 55 (мушкарци), односно 50 (жене) година, јер ce овим лицима не обезбеђује по закону одговарајуће запослење на даутом поелу.Иначе, при стицању права на инвалидсиу ‘пензију важи прин- цип да осигураници који y време наступања инвалидности испу- њавају услове и за инвалидску пензију и за личну (.старосну) пен- зију по закону о пензиском осигурању, могу по свом избору оства- рити caaio право на једну пензију. Међутим, ако ооигураиик, когји већ ужива личну пензију, испуни услове и за стицање права на инвалиднину (не и на (иивалидеку пензију), односно на додатак за 



ОСНОВИ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 41помоћ и негу, има право да поред личне ттензије ужива и ово право. С друге стране, уживалац непуне личне пензије (мушкарац преко 65, a жена преко 55 годмна), односно пуне личне пензије (без обзира на године живота) може по основу радио.г одаоса, y а&оји je ступио као уживалац пензије, стећи цраво на инвалидаку пензију само y случају инвалидности услед несреће на послу или профеожигалне болести, a ако je млађи од 65 година односно 55, па ступи y редован радни однос са пуним редовним радним временам, може стећи пра- во иа инвалидску пензију, за све случајеве инвалидности (без об- зира на узрок).Најзад, ако уживалац личне пензије или породичне пензије стешне право на инвалмдоку пензију, односно ако ce деси обрнут случај, може по свом избору уживати само једну од тих пензија,2. Одређивање висине инвалидске пензије (чл. 62—81 закона о инвалидском осигурању). — Инвалидска пензија y олучају инвалид- ности услед болести или павреде ван посла одређује ce од пензискот основа y одређеном проценту и зависно од дужине пеизискОг стажа и година староспи оситураника, a y случају инвалидности услед не- cpeће на послу или професионалне болести y пуном износу пензи- ског основа.Отуда, при одређивању висине инвалидске пенвије дошло je до изражаја начело да радаик који je интензивније (радио до на- ступања инвалидности и да.о друшт-веној заједници већи радни до- принос, мара да има и већу инвалидску заштату од онога радника који je мање радио.С обзиром да су године живота један од важних елемената код одређивања висине инвалидске пеизије (услед болести или по- вреде ван посла), то ce и осигураници разнрстава|ју y три основне групе црема старости y моменту наступања имвалпедности. Прва група обухвата осигуранике, и то мушкарце углађе од 55 го!дина a жене млађе од 50 година (то су осигураници који још нису достигли границу старости за стицање права на старосиу пензију). Почетни процент за одређивање висине пензије ових осигураника износи 50%, 45% или 40%' -од пензиског осгаова за пензиски стаж до 1C*  година и за сваку даљу годину -стажа додаје ce још одређенл про- цент (од 2% односно за жене — 4%). Који ће почетни процент иматм оаигураиик (50%' или 45% или 40%), то зависи од тота колики je имао укупан пензиски стаж y раздобљу од 20 година живота до наступања инвалидности. Међутим, осигураиику, код кога je инва- лидност наступила до иавршене 20 године живота, инвалидска пен- зија y сваком случају одређује ce y всини 50% од пенвиског основа, без обзира на године -пензискот стажа.Но, важно je овде подвући да je процент за одређивање инва- лидске пе-нзије осигураника који су постали иивалиди пре 55 од- иосно 50 (жене) година живота увек виши него код старосне пензије, 



42 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАкако би ce тиме пружила пунија заштита осигураницима код којих je инвалидност иаступила y млађим годаиама живота, услед које (инвалидности) нису били y стању да испуне услове за старосну пензију.Друга група обухвата осигуранике — мушкарце између 55 и 65 година и жене између 50 и 55 година. Ови осигураници већ имају мотућност да y свом радном веку испуне услове за пуну староону пензију. Због тога, за ове осигуранике проценти од лензиског осно- ва почињу од 40%, тако да са 10 година стажа имају 40% и посте- пено ce приближавају процентима старосне пензије, a после 20 го- дина стажа изједначују ce са тим ироцентима. Наиме, ооигуранику — мушкарцу инвалидска пензија одређује ce тако што за 10 година пензиског стажа припада 40% од пензиског основа и за сва- ку даљу тодину стажа 1% до 15 година стажа, 2%'. од 16 до 20 го- дина стажа, 3% од 21 ,до 35 година стажа, док ослиуранику-жени за 10 година пензиског стажа — 40%, и за сваку даљу годину стажа повећава ce 1% до 15 годииа стажа, 3% -од 16 до 20 година стажа и 4% од 21 до 30 година стажа.
И трећу групу претстављају осигураници-мушкарци старији од 65 .година односно жене стариде од 55 годана, тј. ссигураници који су већ прешли максималну границу старости за стицање не- пуне старосне пензије. Овим осигураницима за пензиски стаж до 15 година припада 40% од пензиског -осиова и за сважу даљу годину стажа повећава ce за 3% (мушкарцу) односно 4% (жени) од пен- зиског основа. Према томе, ови осигураници имају исте ироценте з-а одређивање инвалидске пензије као и осигураници којима ce ОДређује старосна пензија, за исти пензиски стаж.Из овога излази да je при стицању инвалидске пензије y слу- чају инвалидности услед болести или несреће ван посла, потребан одређен пензиски и радни стаж. Међутим, при стицању. ове пензије услед несгреће н-а послу 'Или професионалне болести, инвалидока пеизија одређује ce y висини 100% од пензиског основа, без обзира на дужину навршенот радног и пензиског стажа. To je пуна инва- 

лидска пензија, за разлику од непуне инвалидске пензије која ce одмерава y ттроценту од пензиског основа (као што je напред изло- жено). С друге стране, инвалидска пензија (пуна или непуна) може бити y пуном износу или смањеном износу, што зависи, по правилу, сд категорије 'инвалп-гдности и годипа живота инвалида рада. Тако, инвалЈЗДСка пензија y смањеном износу припада y висини од 75% од пензије y пуном износу, односно y виеини од 75% од пензиског основа (за случај инвалидности услед несреће на послу или профе- сионалне болести): инвалидима рада П и Ш категоригје инвалидао- сти иооји су млађи од 65 (мушкарци) одноено 55 (жене) тодина. Ово смањење износа пензије правда ce тиме што су сви ови инвалиди рада епособии још за рад, било са пуним или скраћеним радним вре- меном, иа y случају да ce запосле, време проведено y том запослењу 



ОСНОВИ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 43признаје ce y радни стаж за повећање инвалидске пензије и за одре- ђивање нове висине пеизије y случају да ce њихово инвалидоко стање иогорша или да наступи нов случај инвалидности. Поред тога, то им ce време признаје и за старосну пензију.Поред права на инвалид.ску пензију, инвалиди рада I категорије инвалидносли (као и осигураници који су ступили или ce налазе y радном односу као слепи) имају право и на додатак за помоћ и негу под одређеним условима y закону, док они инвалиди рада који имају инвалидоку пензију y мањем изиосу, -лј. испод миии- мума (6.500, 6.650 односно 7.000) имају право и на заштитни дода- так, ако y погледу имовиноког стања испуњавају прописане. услове. (чл. 82—86 закона о инвалид.оком ооигурању)..
3. Инвалиднина (чл. 88—93 зак-она о иивалидоком осигурању). — Један од недостатака ранијег система инвалидске ваштите био je и тај што ce телесно оштећење узимало y обзир при одређивању права из инвалидокот осигурања, тј. било je укључено при процени и одмеравању степена губитка односно смањења радне способноети, тако да ce увек везивало за радну способиост осигураника, мада практично није морало или није имало утицаја на ову. Нови систем инвалидског осигурања полази од друге поставке. Инвалиднина ce, ислина, и даље задржава као једно од права из инвалвдске заштите, али ce њој сада даје други смер и вид. Она постаје посебан вид за- штите и одваја ае од инвалидности. Отуда, право на инвалиднину имају само осигураници код којлгх насдупи телесно оштећење, без обзира да ли то оштећење проузрокујс инвалидност, као и независно од тога да ли стичу и користе и неко друго шраво по закону о ин- валидском оситурању. Одвајањем инвалиднине као накнаде иокљу- чиво само за телесно оштећење, иостиже ce то што ce тиме омогу- ћава, с једае стране, да ce објективни утицај сваког телеснот оште- ћења на радну способност y потпуности узме y обзир при одређи- вању права због губитка или смањења радне опособности, a с друге стране, да ce за телесно оштећење, иоје утиче на опште животне мо- гућиости осигураника, пружи осицуранику одговарајућа посебна на- кнада-љшвалиднмиа, чиме ce системом социјалног осигурања обезбе- ђује и телесни интегритет осигураиика.С обзиром на овакав карактер накнаде за телеоно оштећеше, инвалиднина може да претставља самостално и једино право за » осигураника, или да иде уз поЈедина друга права из инвалидоког осигурања, a његова самосталност огледа ce и y томе што je оно независно и од права на старосну или породичну пензију, тако да га инвалид рада задржава и y случајевима стицаља ових права. Иначе, висина инвалиднине (од 40% за први степен оштећења па до 12% — за осми степен од просечног пензиског основа XX осигу- раничког разреда) зависи једино од степена телесног оштећења и једнака je за све оситуранике са истим степеном оштећења, без об- зира на висииу плате, личног дохотка, дужину радног стажа и дру- 



44 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАге елементе који редовио утичу на виоииу осталих материјалних примања. Важно je још истаћи да инвалиднииа, с обзиром да јој je цпљ обеш-тећење за тешкоће које инвалид има y животу, није ма- теријално обезбеђење инвалида, пошто ce ово обезбеђење иостиже инвалидском пензијом и додацима уз пензију.4. Право на професионалну рехабилитацију и латеријално о- 
безбеђење (чл. 94—110 закона о инвалидском осигурању). — Про- фесионална рехабилитација, иао мера сдручног оспособљавања ин- валида рада, претставља основу y систему инвалидске заштите. Hanne, основни je циљ -овог система да ce инвалидима рада омогући ,,да и паред инвалидности која их je задесила, постану понова ак- тивни чланови друштвене заједнице и да, према својим мотућно- стима, и даље остану y процссу реда и своју егзистенцију обезбе- ђују зарадом из радног односа, и да дужим радним стажом, као и сви остали осигураници,- дођу y могућност да. стичу право на ста- росну Т1ензију“'(6). Свакако, да ће професионална рехабилитација доћи после спроведене медицинске рехабилитације y оквиру здрав- ственог 'оситурања. Јер, правилно и свестрано сцроведена медицин- ска рехабилитација омогућава да ce највећи број инвалида поново врати на свој посао или да ce упути на друг одговарајући посао и без 'Посебног стручнот оспособљавања и професионалне рехабили- тације. Право иа профеоионалиу рехабшгитацију имају осигураници код којих наступи инвалидност III категорије пре него што су на- вршили одређене године живота, и то — -мушкарци 45, a жене 40 година, ако према стању инвалидности и преостале радне способ- ности могу да ce оспособе за рад на другом одговарајућем послу са пуним редовним радним временом прописаним за тај посао, с тим што срескм завод за социјално оситурање може, ако оцеии да ce оспо- собљавање може постићи за краће време и да je целисходно с об- зиром на стручност и године живота, иа захтев оаигураника од- носно иивалида рада, одобрити да ce професионална рехабилитациЈа изврши и кад ce осигураник односно инвалид рада може оспосо- бити само за рад са скраћешим радним временом. Ово одобрење може ce дати ако ce оспособљаваже може извршити за рад са нај- мање половином редовног радног времена, ако инвалид рада није навршио наиред одређене године живота. Такав инвалид коме je на његов захтев дозвољена рехабмлитација, стиче сва права y вези са коришћењем професионалне рехабилитације, с тим што не стиче одиосно туби право на инвалидску пензиду.Осигураиик има право на оспособљавање за рад на другом од- говарајућем иослу за који je потребна стручна спрема која одго- вара категарији радног места на коме je радио непосредно пре настуиан.а иквалидности.Право на професионалну рехабилитацију имају и одређене ка- тегорије осигуранЈ-тка код којих није наступила инвалидност, ако(6) Експозе М. Марковића, ор. cit., с. 19. 



ОСНОВИ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 45без професионалне рсхабилитацијс не моту да раде на другом одго- варајућем послу.Срески завод за сопјијалио осигурање може, на захтев осигу- раника који постане инвалид рада Ш категарије инвалидности, a који због навршених 45 однооно 40 гадина живата не стиче право на проефсионалну (рехабилитацију, одобрити професионалну реха- билитацију, ако према сдручним квалификацијама, општем обра- зовању, преосталој радиој епособности, годинама живота и здрав- ственом стању постоји вероватиоћа да ce може за краће нреме успе- шно оспособити за рад на другом одговарајућем послу са пуним редовним радним временом.Најзад, право на професионалну рехабилитацију имају и деца оситураника и уживалаца личне или инвалидске пензије, као и деца-уживаоци породичне пензиде за коју ее исплаћује додатак на децу, ако им je рехабзглитација потребна ради оспособљавања за самосталан живот и рад и ако постоји вероватноћа да ce рехабиши- тацијом могу потпуно оспособитм. Савезно извршно веће одређује ближе својим прописима начин спровођења професионалне реха- билитације деце, као и права која припадају y вези са коришћењем права на рехабилитацију.Међупим, инвалиди рада који су стекли право на ирофесионал- ну рехабилитацију, па по својој вољи коришћење тов права иису започели y року од тодине дана од дана одређивања права, или су започели y том року па по својој вољи атрекинули коришћење про- фесионалие рехабилитације, не могу на основу исте инвалидно.сти или доцнијег погоршања те инвалидности поново стећи цраво на црофесиоиалну рехабилитацију и пралво на материјално обезбеђење y вези са коришћењем права на рехабилитацију.Професионална рехабилитација врши ce практичним радом на одговарајућим радним местима y привредним и другим организација- ма и установама, y посебним организованим радионицама за стру- чно оспособљавање инвалида рада (заштитне радиснице), изучава- њем одређеног занимања y посебиим установама за рехабилитацију, школовањем y одговарајућим школама или на курсевима и стицањем стручне спреме путем установа за образовање одраслмх.Инвалиди рада који су стекли право на професионалну реха- билитацију имају право на материјално обезбеђење од дана стица- ња права на рехабилитацију до даиа упућивања на рехабилитацију, као и за време вршења рехабилитације на коју су упућени. Ово право имагју ,и осгураници код иојих није наступила инвалидност али постоји опасност од наступања иивалидности. Сва ова лица имају право на материјално обезбеђење и за време прилагођавања на рад по завршеној професионалној рехабилитацији, кад им je оно одређено.Материјално обезбеђење припада y висини од 90% од основе од кога ce одређује наинада уместо плате по закону о здравстве- 



46 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАном оситурању радника и службеника, однооно y висини пензиског основа од кога ce одређује инвалмдска пензија, a кад ce професио- нална рехабилитација врши y посебној устаиови y којој инвалид има бесплатан омештај и исхрану, материјално обезбеђење за време рехабилитације припада осигуранику који нема породицу на издр- жавању — y висини од 50%, a ако има породицу на издржавању — y висини пуног износа материјалног обезбеђења.Инвалиду рада I категорије инвалидиости ако ступи y сталан радни одиос и ради са пуним радним временом или најмање са по- ловином редавног радног вренема, не исплаћује ce инвалидска прен- зија нити додатак за помоћ и негу за све време док траје такво за- послење (јер су таквим запослењем доказали да су потпуно способни за сваки посао), док инвалиду рада II и III категорије инвалидности ако ступи y сталан радни однос и ради са иуним радним временом или најмање са половином редовног раднот времена, исплаћује ce за све време док траје такво запослење: 1) 50% од износа инвалидске пен- зије ако му je пензија одређена y пуном износу; 2) две трећине од износа инвалидоке пензије, ако му je пеизија одређена y смање- ном износу. Све ово важи и кад уживалац инвалидске пензије, који je то право стекао као оеигураник, почне да ирши самосталну прз- фесионалну делатност или било коју самосталну делатност, осим уметничке делатности. Вршење самосталне делатности сматра ce y овом случају запослењем оа пуним радним временом.5. Право на запослење и накнаде (чл. 111—134 закона о инва- лидоком осигурању). — Право на запослење на одговарајућем по- слу имају осигураници код којих наступи иивалидност II и III ка- тегорије пре него што су иавршили одређене године живота, и то мушкарци 55, a жене 50 година, с тим што инвалиди рада оепособ- љени за рад профеоионалном рехабилитацијом имају право на за- послење иа одговарајућем послу без обзира на године живота. По- ред тога, право на запослење на одговарајућем послу имају и од- ређени осицураиици код којих постоји опасност од наступања инва- лидности, и то без обзира на године живота, ако иису испунили услозе за стицање права на личну пензију по закону о пензиском осигурању.Инвалиди рада који су стекли право на запослење иа одго- варајућем послу, a no својој војби ce нису пријавили ради кориш- ћења тог права y року од тодине дана од дана одређивања тог права, или су одбили да прихвате обезбеђеи» запослење на одго- варајућем послу, не могу по осиову исте инвалидности или доцнги- јег погоршања те иивалидности поново стећи право на запослење на одговарајућем послу и право на накнаде које ce стичу y вези са коришћењем права на запослење. Ајги, инвалидима рада који су ступили на обезбеђеио запослење на одговарајућем послу, па су по својој вољи прекинули то запослење, признаће ce no основу исте ин- валидности или доцнијег поторшања те инвалидности, поново право 



ОСНОВИ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 47на запослење на одговарајућем послу и право на накнаде y вези са коришћењем права на запослење, ако после прекида обезбеђеног залоолења наврше радни страж прописан за !стицање права из ин- валидског осигурања, уколико нису навршили 55 односно 50 година живота.Инвалмдима рада који су ирофесионалном рехабилитацијом осиособљени за рад на другом одтоварајућем послу, обезбеђује ce занослење на пословима односно радним местима за која ce трзжи стручна спрема коју су они стекли ирофеоионалном рехабилитацијом.Запошљавање инвалида рада и осигураника који према стању инвалидности и преостале радне способности и према општем здрав- ственом стању могу да раде под истим условима као и остали рад- ници. врши ce y привредиим и друштвеним оргаиизацијама, уста- новама и државним органима. Ако je то потребно, средства за рад на односним радним местима 'подешавају ce према гпосебним потре- бама и могућностима инвалида рада. Запошљавање y јавним служ- бама врши ce y складу са прописима о постављењу јавних служ- беника.Запошљавање инвалида рада каји према стању инвалидноспи и преостале радне способности и према општем здравственсим стању не могу да раде иод истим условима као и остали радници, врши ce y заштитним радионицама. С друге стране, инвалиди којима je због степена инвалидности или телеснот оштећења y већој мари отежан одлазак на рад y привредну или другу организацију односно уста- нову y којој би према својој сдручиој способности моготи радити од- говарајући посао, могу ce запошљавати и тако да за рачун органи- зације односно установе раде одговарајући посао код сваје куће, кад je то могуће с обзиром на организацију посла.Инвалидима рада који, користећи право на запослење, ступе y радни однос и раде са радаим временом које одговара њихавој пре- осталој радној способности, рачуна ce време проведено y таивом за- послењу као време проведено y радном односу са пуним редовним радаим временом за стицање права по закону о инвалидском оси- гурању, за стицање права по закону о пензиском оситурању, као и за стицање права из радног односа.Лицима која имају право на запослење иа одговарајућем послу, обезбеђују ce привремена накнада до ступања на одговарајућкг п.о- сао на који су упућени, накнада због запослења са скраћеним рад- ним временом и иакнада због мање плате на другом послу. Накнада за реме рада са скраћеним радним временом или на радном месту за које je ирописана мања плата, одговара разлици између раније и нове илате, a накнада до ступања на посао одмерава ce од просечне тромесечне плате са сталним додацима, које je осигураник примао, и износи 50% од нове плате. однооно 75% ако нема других прихода за живот.



18 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАV. 1. Инвалидско осигурање посебних категорија осигурамика. — Закон о инвалидском осигурању доноаи посебне одредбе о пра- вима из инвалидскот оситурања војиих лица и службеника ортана унутрашњих послова.Све ове о.дредбе биле су потребне с обзиром на посебан и изу- зетан положај ових лица, тако да ce там одредбом чине извесна нужна отступања од оиштих одредаба о стицању, уживању и обиму појединих права из иивалидског осигурања. He улазећи бшиже y ова отступања, довољно je истаћи овде да војни осигураници увек гстаму права на инвалидску пензију кад наступи неспособност за службу y Југословенској народној армији, a она постоји код војтаог осигу- раника који збот здравственог стања није способаи да врши даље одговарајуће дужности y армији, без обзира да ли поетоји или не инвалидност I, II или III категорије, односно без обзира на преосталу радну способност за службу изваи ЈНА. Поред тота, војни осигура- ници могу, по свом избору, користити и право на рехабилитацију и запоолење.Најзад, потребно je навести још једну групу оситураника која ужива посебну зашлиту y погледу одређивања висине инвалидске пензије, с обзиром иа специфичан положај ових оситураника. To су учесници народноослободилачког рата и шпанског грађанског рата, као и ратни војни и мирнодобски војни инвалиди. Тако, осигуранику- учеснику народноослободилачкот рата од 1941 и шпанског грађан- акот рата, коме инвалидска пеизија одређеиа према пензиском стажу износи мање од 100% од пензиског основа, припада пензија y висини од 100% од пензиског осиова, док осталим ооигураницима-учесни- цима иародноослобадилачког рата (од 1942, 1943, 1944 и 1945) пове- ћава ce инвалидска пензија за одређени проценат (90%, 60%, 30% и 10%) изиад процеига који им припада према пежзиском стажу (слу- чај кад je инвалидска пензија одређена према пеизижом стажу мања од 100% од пенвиског основа). Овако одређена пеизија не може бити већа од 100% пензиског основа. На та‘ј начин, овим су изједначени инвалидски пензионери ове прупе са старосним пензионерима по закону о пензиоком оситурању. Исто тако, под одређеним условима, право на иивалидску пензију y вииини од 100% од пензиског основа имају и осигураиици-ратни војни и мирнодопскм војни инвалиди од I до VI групе који су најмање таоловину раздобља од 15 марта 1945 до даиа када постану инвалиди рада провели y радном односу при- знатом y радни стаж, ако им инвалидска лензија одређена према пензиском стажу износи мање од 100% од пензиског основа, (чл. 76, 77, 135—146 закона о инвалидском осигурању).2. Инвалидско асигурање лица самосталних професија (чл. 147 — 156 закона о инвалвдском осигурању). — Закон о инвалидском оси- гурању доноси посебне одредбе и о инвалидском оситурању лица која врше самосталиу проефсионалну делатност, односно лица дру- гих занимања која нису y радном односу. Ако иивалидско осигура- ње ових лица није установљено самим законом о инвалидском оси- 



ОСНОВИ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 49гурању, као што je случај са умепиицима, оида ce оиигурање тих лица таже установити само савезним законом иши посебним уго- ворима. За режим овог осигурања важно je истаћи следеће:— Иивалидско ооигурање ових лица, када ce установљава за- коном, обавезно je за све припаднике односне самосталне делатно- сти или гклјединих других занимања, a ако ce уговором установЈвава, ово je обавезно само за члаиове организације са којом ce уговор закључује, и то je обавезно за све чланаве те организације.— Права из инвалидаког осигурања не молу ce установити y већем обиму, нити под повољнијим условима него што je законом предвиђено за остале ооигуранике.— Прописима однооно уговорима може ce одредити да ce лица самосталне профеоианалне делатности и других занимања која нису y радном односу, осигуравају за све или само за одоеђене случајеве инвалидносии, као и да ce инвалидским осигураницима обезбеђују сва или само поједина права предвиђена y закону о иивалидском осигурању.Право на 1инвалидоку пензију стечегао на основу прописа од- носно уговора може оситураник. користити тек по ирестанку вршења самосталне делатности, a уживаоц инвалидске пензије који почне вршити самосталну делатност престаје право на инвалидску пен- зију, тако да поиово може стећи право на ону пензију tno престанку вршења самосталне делатности, ажо ce утврди да инвалидност још увек постоји.— Одредбе закона о инвалидском есигурању које говаре о сти- цању, остваривању и коришћењу права из инвалидсиот осигурања примењују ce и на осигуранике посебних категорија, ако одредбама закона или пропиеима односно уговорима о .њиховом инвалидском осигурању ' није изричито друкчије одређено.— Лица осигурана по прописима односно уговорима, која по престаику вршења самосталне делатности ступе y радни однос, моту по основу тог својства стећи npaisa из инвалидског осигурања за случај инвалидности проузроковане болешћу или повредом ван посла кад наврше бар три године осигурања y том својству. Ако код овог осигураиика наступи инвалидност услед болести или повреде ван посла пре него што je провео три године рада y радном односу, за одређиватве инвалидске пензије узлма ce основ осигураничжог разреда y који би он био развретан по прописима односно уговору да je y часу паступаља инвалидности био осигуран као припадник самосталне делатности коју je вршио до ступања y радни однос, и да му’ ce иреме проведеио y радном односу, 'које ce признаје y радни стаж, рачуна за разврставање y оситураиички разред по односном пропису или уговору.
3. Инвалидско осигурање уметника (чл. 157—162 закона о инва- лидском осигурању). — Правни режим инвалидског осигурања умет- тника, заснива ce на следећим основима:
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50 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА— Умелници су осигурани за све случајеве инвалидности и стичу права из инвалидског осигурања као и остали осигураници, ако за поједине случајеве заканом о инвалидоком осигурању иагје друкчије одређено.— Уметнику, код кота из здравствених разлога наступи неспо- собнаст за даље вршење његовог уметничког позива, припада право на инвалидску пензију y пуном износу, без упврђивања категорије инвалидности. Постојање неспособности за ‘вршење уметничког по- зива учпврђују ce no иретходно прибављеном мишљењу надлежне комисије за социјално осигурање уметника.— Уметник иоји je стекао право на инвалидску пензију, a y погледу тодина живота испуњава услове за стицање права на реха- билитацију односно на запослење, може, ради коришћења права на рехабилитацију и запослење, захтевати да ce према стању инвалид- ности и преостале радне способности разврста y одговарајућу кате- горију инвалидности (П или III). Према тако утврђеној категорији инвалидности одредиће ce, иа његов захтев, уместо инвалидске пен- зије право на професионалну рехабилитацију или право на запо- слење на другом одговарајућем послу, са материјалним обезбеђењем односно накнадама y вези са коришћењем тих права, ако према стању иреостале радне способности постоје услови за одређивање тих права.— Право на инвалидску пензију може уметник користити не само по престанку уметничке делатности, већ и ако ce поновним пре!гледом не утврди да више не постоји неспоеобност за обављање уиетничкот позива.— Aiko уметник уживалад инвалидоке пензије, ступи y радни однос и ради са пуним редовним радним временом или најмање са половином редовног раднот времена, или врши самосталну професио- налну делатност, y погледу коришћења права на пензију и стицања одиосно одређивања права на основу радног односа, примењују ce прописи који ce односе на уживаоце инвалидске пензије остале оси- гуранике.— Осигураницима који су испунили услове за стицање права на инвалидску пензију или су остварили право на тажву пензију, a вршили су уметиичку делатност, може ce, ради стицања права на инвалидску пензију уметника, признати својство уметника. У том случају, ако постоји и неспособност за вршење уметничког позива, ова лица могу, по сопственом избору, остварити мраво на инвалид- ску пензију уметника уместо права на инвалидску пензију која им припада као осигураницима. Право избора имају и уметници који су остварили право на инвалидску пензију као лица-осигурантици по прописима који су важили до дана ступања на снагу закона о инва- лидском осигурању.VI. Инвалидско осигурање спроводе заводи за социјалмо оси- гурање, који за ту сврху организују своју посебну службу, a одре- 



ПРЕДМЕТ СОЦИЈАЛНОГ ПРАВА 51ђене послове y спровођењу инвалидског осигурања врше органи управе и савети народних одбора надлежни за рад, као и други ор- гани, установе и оргаиизације који по закону сарађују или само- стално учествују y спровођењу иивалидоког осигурања.Привредне и друге организације, државни органи и устаиове y којима постоје мотућности за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида рада учествују y спровођењу инвалидског осигурања иепосредним извршењем рехабилитације и запошљава- њем иивалида на законом одређени начин, a y границама овојих стварних могућности и y оквиру споразума са надлежним заводом за социјално осигурање.Сагласно томе, „значајну улогу y правилном оировођењу реха- билитације и заиошљавања имаће раднички савети и управни од- бори y привредним организацијама, органи друштвеног управљања y устансхвама, као и синдикалне организације радних колектива y којима ће ce вршити рехабилитација и заиошљавање инвалида рада” (7).С друге стране, споразум који буде закључеа између завода за социјално осигурање и привредне организације и установе, треба да утврди коикретне међусобне односе, права и обавезе уговорених страна, на осиову кога ce и приступа рехабилитацији и запошљавању инвалида. To значи, да ван оквира утврђених опоравума, ни заводи за социјално осигурање ни други ортаии не могу ce администра- тивно уплитати y послове привредних организација при остваривању рехабилитације и запошљавању инвалида рада (чл. 212—222 закона о инвалидском осигурању).
Др. Александар Балтић

ПРЕДМЕТ СОЦИЈАЛНОГ ПРАВА
(Прилог дискусији о одређивању једне нове посебне области права)У напису „Савремена схватања о социјалном праву“, . објав- љеном. y Аналима Правног факултета y Београду, бр. 2/1958, изнели смо преглед савремених схватања о социјалном праву и дискутовали са тим схватањима. Овом приликом ћемо изнети једно ново схвата- ње о социјалном праву, управо о његовом предмету и методу као. реалним критеријумима довољним за одређивање социјалног права и према томе за одговор на питања да ли je социјално право по- себна грана права.Применом критеријума као што су социјална група, циљ за- штите слабих, надлежност, негативни критеријум, и др., . као што смо видели, не може да ce одреди социјално право и да. ce издвоје његове карактеристике. Применом ових критеријума или ce не обу- хватају y оквир социјалног права сви социјалноправни односи или(7) Експозе М. Марковића, ор. cit., стр. 20 и сл.


