
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 43. став 2. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 – др.закон и 103/15), 

Народна скупштина доноси 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА 

ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2016. 
ГОДИНУ 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Финансијског 
плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину, 
коју је Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
донео на седници одржаној 15. новембра 2016. године.  

II 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број: 
У Београду,   новембра 2016. године 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

ПРЕДСЕДНИК 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 
 1. Правни основ за доношење Одлуке  

  
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредби члана 43. 

став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон и 
103/15), којом је утврђено да Народна скупштина доноси одлуке о давању 
сагласности на финансијске планове организација за обавезно социјално 
осигурање.  

 
2. Разлози за доношење Одлуке 
 

 Ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или 
смањења прихода, према члану 47. поменутог закона, финансијски планови се 
уравнотежују смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових 
прихода, путем ребаланса финансијских планова. Потребне измене одобрених 
апропријација на страни расхода односе се на: повећање средстава за 
једнократну исплату свим корисницима права на пензију, корисницима права на 
привремену накнаду инвалида рада друге и треће категорије инвалидности, 
односно преостале радне способности (у складу са чл. 223. и 225. Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању) и инвалидној деци - корисницима права 
на привремену накнаду код Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, који имају пребивалиште на територији Републике Србије; исплату 
разлике између износа старосне пензије и износа остварене превремене 
пензије за лица која су обухваћена Одлуком о утврђивању Програма за 
решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и 
припреме за приватизацију која су утврђена као вишак запослених; повећање 
средства на име принудних наплата са рачуна Фонда; растерећење обавеза 
субјеката приватизације путем конверзије потраживања Фонда према 
одређеном предузећу по основу доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање у удео Фонда у капитал предузећа. 

 
3. Објашњење појединачних решења у Одлуци 

 
У члану 1. став 1. поменутог закона прописано је да је Републички 

фонд за пензијско и инвалидско осигурање организација за обавезно социјално 
осигурање, па се у складу са наведенoм одредбом предлаже доношење Одлуке 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину. 

 
4. Разлози за доношење Одлуке по хитном поступку 
 

Oву одлуку је потребно донети по хитном поступку, ради обезбеђења 
неопходних материјалних и других услова за финансирање рада ове 
организације за обавезно социјално осигурање и редовне исплате одређених 
права.  
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             На основу члана 160. став 1. тачка 5) Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04-УС, 
84/04-др.закон, 85/05, 101/05-др.закон, 63/06 –УС, 5/09,107/09, 101/10, 
93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/2014) 

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, на седници од 15. новембра 2016. године, донео је 
 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ  

ЗА  2016. ГОДИНУ   
 

 

 1. У Финансијском плану Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 
107/2015), у ОПШТЕМ ДЕЛУ, тач. 1. и 2. мењају се и гласе: 
 

„1. Укупни текући приходи и примања Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд) за 2016. 
годину, распоређују се по врстама, и то: 

                                                                                       (у хиљадама динара) 

Економска 
класифика-

ција 
ПРИМАЊА ИЗНОС 

1 2 3 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 597.023.798 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 371.701.548 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 178.380.774 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 

160.880.774 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица 28.690.000 

721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу 
разврстати 3.750.000 

730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 215.458.503 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 215.458.503 

733160 Текући трансфери од других нивоа власти у корист 
организација за обавезно социјално осигурање 215.458.503 

  Трансфери Министарства финансија  191.738.503 

  Трансфери Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања 23.720.000 

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 405.600 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 11.000 

741100 Камате 10.000 

741160 Камате на средства организација за обавезно социјално 
осигурање 10.000 

741200 Дивиденде 1.000 
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741260 Дивиденде организација  за обавезно социјално осигурање 
1.000 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 14.500 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у 
корист организација  за обавезно социјално осигурање 14.500 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 100 

743460 Приходи од пенала у корист нивоа организација  за 
обавезно социјално осигурање 100 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 380.000 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист организација  за 
обавезно социјално осигурање 380.000 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

700.000 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

700.000 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 700.000 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ 8.758.147 

781300 Трансфери између организација  за обавезно социјално 
осигурање 8.758.147 

781321 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
незапослених који уплаћује Националнa службa за 
запошљавање 4.533.725 

781322 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених 
који примају накнаду за време привремене спречености за 
рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, 
који уплаћује Републички фонд за здравствено осигурање 

2.089.387 

781323 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа 
Националнa службa за запошљавање  по члану 45. Закона 
о доприносима за обавезно социјално осигурање 

133.250 

781324 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних 
осигураника који примају накнаду за време привремене 
спречености за рад (боловање) 7.500 

781341 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица 
која су престала да обављају самосталну делатност, док 
остварују новчану накнаду према прописима о раду и 
запошљавању 558.570 
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781342 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за физичка 
лица која, у складу са законом, самостално обављају 
привредну и другу деланост као основно занимање док 
примају накнаду за време привремене спречености за рад 
(боловање) по прописима о здравственом осигурању коју 
плаћа Републички фонд за здравствено осигурање или док 
су на породиљском одсуству 

1.435.715 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
36.202 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 36.202 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 35.000 

811160 Примања од продаје непокретности у корист организација  
за обавезно социјално осигурање 35.000 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 1.200 

812160 Примања од продаје покретних ствари у корист 
организација за обавезно социјално осигурање 1.200 

813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 2 

813160 Примања од продаје осталих основних средстава у корист 
организација за обавезно социјално осигурање 2 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 240.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 240.000 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 240.000 

921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 40.000 

921660 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у 
земљи у корист организација  за обавезно социјално 
осигурање 40.000 

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 
200.000 

921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист организација  за обавезно социјално осигурање 

200.000 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА-класа 7, 8 и 9 597.300.000 
 
 

2. Укупни текући расходи и издаци Фонда за 2016. годину, утврђују 
се у следећим износима, и то: 

 

                                                                                     (у хиљадама динара) 

Економска 
класифика-    

ција 
ИЗДАЦИ ИЗНОС 

1 2 3 
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400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 589.800.000 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.557.980 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.717.710 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 486.470 

413000 Накнаде у натури 17.800 

414000 Социјална давања запосленима 179.000 

415000 Накнаде трошкова за запослене 114.000 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 43.000 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 2.335.400 

421000 Стални трошкови 1.563.000 

422000 Трошкови путовања 55.000 

423000 Услуге по уговору 297.000 

424000 Специјализоване услуге 37.400 

425000 Текуће поправке и одржавање  197.000 

426000 Материјал 186.000 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 90.000 

444000 Пратећи трошкови задуживања 90.000 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 7.500 

465000 Остале дотације и трансфери 7.500 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 578.810.725 

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ) 578.810.725 

471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују 
непосредно домаћинствима 527.037.765 

471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују 
непосредно пружаоцима услуга 362.960 

471900 Трансфери другим организацијама за обавезно социјално 
осигурање за доприносе за осигурање 51.410.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 4.998.395 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали  783.000 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  772.000 

485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 3.443.395 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  500.000 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 500.000 

511000 Зграде и грађевински објекти 154.656 

512000 Машине и опрема 234.704 

513000 Остале некретнине и опрема 2.400 

515000 Нематеријална имовина 108.240 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.000.000 

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.000.000 

621000 Набавка домаће финансијске имовине 7.000.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4 и 5  597.300.000 



7 

 

2. У Финансијском плану Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање за 2016. годину, ПОСЕБАН ДЕО мења се и гласи: 

 

„3. Укупни текући расходи и издаци Фонда приказани у оквиру 
ОПШТЕГ ДЕЛА по врстама које су карактеристичне за Фонд:                             

       (у хиљадама динара) 

Економска 
класифика-    

ција 
ИЗДАЦИ ИЗНОС 

1 2 3 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 589.800.000 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.557.980 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.717.710 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 486.470 

413000 Накнаде у натури 17.800 

414000 Социјална давања запосленима 179.000 

415000 Накнаде трошкова за запослене 114.000 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 43.000 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 2.335.400 

421000 Стални трошкови 1.563.000 

422000 Трошкови путовања 55.000 

423000 Услуге по уговору 297.000 

424000 Специјализоване услуге 37.400 

425000 Текуће поправке и одржавање  197.000 

426000 Материјал 186.000 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 90.000 

444000 Пратећи трошкови задуживања 90.000 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 7.500 

465000 Остале дотације и трансфери 7.500 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 578.810.725 

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ) 578.810.725 

471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују 
непосредно домаћинствима 527.037.765 

471121-3 Основне пензије 497.542.595 

471124 Нега и помоћ пензионера 14.230.000 

471125 Телесно оштећење пензионера 1.121.200 

471131 Накнада за скраћено радно време за инвалиде II 
категорије 90.000 

471134 Привремена накнада зараде од дана настајања 
инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће 
радно место 1.102.570 

471135 Накнаде за телесно оштећење 163.400 

471136 Накнаде за инвалиде III категорије 260.000 

471137 Нега и помоћ осигураника 580.000 
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471193 Погребни трошкови 3.256.000 

471199 Остала права исплаћена непосредно домаћинствима 8.692.000 

471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују 
непосредно пружаоцима услуга 362.960 

471231 Трошкови смештаја пензионера у домове за старе 2.000 

471292 Услуге  рехабилитације и рекреације 360.960 

471900 Трансфери другим организацијама за обавезно социјално 
осигурање за доприносе за осигурање 51.410.000 

471911 Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање 
за доприносе за осигурање 48.980.000 

471912 Трансфери  за здравствено осигурање инвалида  II и  III 
категорије 40.000 

471913 Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање 
за накнаде зарада од дана инвалидности до дана  
правоснажности решења 100.000 

471961 Трансфери Фонду за социјално осигурање војних 
осигураника за доприносе за осигурање 2.290.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 4.998.395 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали  783.000 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  772.000 

485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 3.443.395 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  500.000 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 500.000 

511000 Зграде и грађевински објекти 154.656 

512000 Машине и опрема 234.704 

513000 Остале некретнине и опрема 2.400 

515000 Нематеријална имовина 108.240 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.000.000 

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.000.000 

621000 Набавка домаће финансијске имовине 7.000.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6 597.300.000 
 ” 
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3. Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање може извршити преусмеравање апропријација одобрених на 
име одређеног расхода и издатка у износу до 5% вредности 
апропријације. 

 
4. Ову одлуку, по  добијању  сагласности  Народне  скупштине 

Републике Србије, објавити у  „Службеном  гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

08/2 Број: 022.2-11/56                                                 

У Београду, 15. новембра 2016. године     

             

 

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање  

 

                                                                        Председник,                                                                                                                             
                                                                               

                                                                               Бранислав Митровић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ  

ЗА 2016. ГОДИНУ  

 
     1. Уводне напомене 

 
Правни основ за доношење Финансијског плана садржан је у члану 160. 

став 1. тачка 5) Закона о пензијском  и инвалидском осигурању („Службени 
гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 
63/06 - УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/2014; у даљем 
тексту: Закон), којим је прописано да Управни одбор Фонда доноси финансијски 
план, као и у члану 6. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 
68/2015 – др. закон и 103/2015) којим је прописано да финансијски план 
организације обавезног социјалног осигурања доноси надлежни орган 
организације уз сагласност Народне скупштине. 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Финансијског 
плана садржан је у члану 47. Закона о буџетском систему којим је прописано да 
ако у току фискалне године за коју је донет финансијски план дође до повећања 
расхода или смањења прихода, уравнотежење финансијског плана врши се 
изменама и допунама финансијског плана (у даљем тексту: ребаланс), 
смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода, на 
начин и у процедури у којој је финансијски план донет. 

Садржај Одлуке о изменама и допунама Финансијског плана за 2016. 
годину рађен је према Правилнику о начину утврђивања садржаја финансијског 
плана организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС", 
број 81/2004) и састоји се из општег и посебног дела у којем се исказују 
примања по врстама, издаци по наменама у складу са економском 
класификацијом прописаном Правилником о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС", бр. 16/16 и 
49/2016). 

 

2. Разлози за доношење 

1) У условима позитивних кретања у јавним финансијама, Влада РС предузела 
је мере за заштиту стандарда корисника пензија. Предлогом Закључка Владе 
РС предвиђено је да ће се свим корисницима права на пензију, корисницима 
права на привремену накнаду инвалида рада друге и треће категорије 
инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са чл. 223. и 
225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и  инвалидној деци - 
корисницима права на привремену накнаду код Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање, који имају пребивалиште на територији Републике 
Србије, извршити једнократна исплата у износу од 5.000,00 динара.  
 
За спровођење овог закључка потребно је 8,55 милијарди динара, од чега 8,50 
милијарди динара на име једнократне исплате, а 50,00 милиона динара на име  
трошкова Фонда за исплату на кућну адресу који обухватају и трошкове 
поштарине.   

 
2) Спровођење Закључка Владе РС број: 11-2372/2016-4 од 25. марта 2016. 
године. Овим Закључком лицима која су у складу са Одлуком о утврђивању 
Програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, 
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реструктурирања и припреме за приватизацију утврђена као вишак запослених, 
а којима је у моменту престанка радног односа и остваривања права на 
посебну новчану накнаду по том програму до испуњавања првог услова за 
остваривање права на пензију у складу са тада важећим прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању недостајало до пет година и која су до 
остваривања права на пензију остварила право на посебну новчану накнаду 
(Опција 5), исплаћује се разлика између износа старосне пензије коју би 
остварили применом прописа о пензијском и инвалидском осигурању који је 
био важећи у моменту остваривања права на посебну новчану накнаду и 
износа остварене превремене пензије. Износ разлике утврђује Фонд у моменту 
остваривања права на превремену старосну пензију и исплаћује месечно, а 
заостали износи разлике исплаћују се једнократно. У 2016. години по овом 
основу потребно је обезбедити износ од 130,00 милиона динара. 
 
3) Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 
20/2016 – аутентично тумачење) предвиђено је да се, ради успешније 
приватизације, у циљу растерећења обавеза субјеката приватизације, може 
спровести конверзија потраживања поверилаца у трајни улог субјекта 
приватизације.  
Закључцима Владе РС препоручено је Управном одбору Фонда да, као меру 
реализације УППР предузећа, донесе одлуку да се потраживање Фонда према 
одређеном предузећу по основу доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање конвертују у удео Фонда у капиталу предузећа. За ове намене 
ребалансом се обезбеђују средства у износу од 7,00 милијарди динара. 

 
4) Потребна додатна средства на име принудних наплата са рачуна Фонда. До 
31. октобра 2016. године са рачуна Фонда принудним путем наплаћено је 5,9 
милијарди динара. Број извршених принудних наплата по судским решењима 
(преко 41 хиљада решења до 31.10.2016. године), у 2016. години је значајно 
порастао: по судским споровима војних осигураника у вези дуга који је настао 
због делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада за период од 01. 
августа 2004. године до 30. новембра 2007. године и примене ванредног 
усклађивања пензија од 1. јануара 2008. године, као и спорова за исплату 
разлике накнаде погребних трошкова категорије пољопривредника и дрго. Како 
средства за принудне наплате обезбеђена првобитним планом и делом из 
јавног дуга (Закључком Владе РС број: 181-13767/2015 од 19. децембра 2015. 
године и број: 181-2172/2016 од 27. фебруара 2016. године, недостајућа 
средства за исплату разлике по вансудским поравнањима, као и исплату по 
извршним судским и управним актима, обезбеђена су у буџету Републике 
Србије за 2016. годину у укупном износу од 10,0 милијарди динара) нису 
довољна, ребалансом се обезбеђују потребна средства за ове намене. 

 
3. Основни подаци о Републичком фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање  

 
По члану 63. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, број 85/2005), Републички 
фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републички фонд за 
пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности и Републички 
фонд за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника су 1. јануара 
2008. године постали један фонд - Републички фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање (у даљем тексту: Фонд), организован као једно правно лице са 
статусом организације за обавезно социјално осигурање у коме се остварују  
права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђују средства за ово 
осигурање.  
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По члану 79. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, број 101/2010), од 1. јануара 
2012. године Фонд је преузео послове обезбеђивања и спровођења пензијског 
и инвалидског осигурања као и послова финансијског пословања који су били у 
надлежности Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем 
тексту: ФСОВО). Даном преузимања послова, Фонд је преузео имовину, 
обавезе и запослене од ФСОВО, у делу који се односи на послове пензијског и 
инвалидског осигурања. Војни осигураници, односно професионална војна 
лица према прописима о Војсци Србије, укључени су у категорију осигураника 
запослених (члан 11. Закона).  

У Фонду управне, аналитичке, финансијске, административне, техничке 
и друге послове из делокруга Фонда обављају запослени у следећим 
организационим јединицама утврђеним Правилником о организацији 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник 
РС”, број 29/2008): 

-  Дирекција Фонда са седиштем у Београду и Службом Дирекције Фонда 
са седиштем у Приштини; 

-  Дирекција Покрајинског фонда са седиштем у Новом Саду; 
- Филијала за град Београд са службама Филијале и испоставама за 

општине на територији града Београда; 
- 34 филијала са службама филијала и испоставама за територију једне 

или више општина, односно градова. 
Према подацима кадровске евиденције, Фонд је на дан 30.09.2016. 

године на неодређено време запошљавао 3.038 радника, од чега 1.376 
(45,29%) запослених има високу, 499 (16,43%) запослених има вишу, 1.084 
(35,68%) запослених има средњу и 79 (2,60%) запослених има нижу стручну 
спрему. На одређено време запослено је 379 радника: 96 ради замене, 267 због 
повећаног обима посла и 16 приправника тржишта рада. 

 
     4. План прихода и примања и расхода и издатака за 2016. годину  
 
     4.1. Приходи и примања по Обрасцу 1. 

                       - општи део 
  Приход и примања Фонда према члану 169. Закона чине средства: 
  - од доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање; 

- за пензијско и инвалидско осигурање које се у случајевима и под 
условима      законом обезбеђују у буџету; 

- од имовине којом располаже Фонд; 
- од камата остварених пласманом сопствених прихода Фонда, у складу 

са   законом, пословном банкарству, на тржишту новца или куповином 
обвезница чији емитент је држава; 

- субвенција и донација; 
- остварена продајом друштвеног капитала, друштвених и јавних 

предузећа или њихових делова, у складу са законом; 
- дивиденде на акције по основу ранијих улагања средстава за пензијско 

и инвалидско осигурање, у складу са законом; 
- буџета за обавезе Републике Србије утврђене законом; 
- из других извора. 
 

Укупно планирани приходи и примања ребалансом се повећавају у односу на 
првобитно планирани износ за 7,00 милијарди динара, са 590,30 на 597,30 
милијарди динара, односно за средства намењена конверзији неплаћених 
доприноса за ПИО у учешће у капиталу предузећа у процесу приватизације.  
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 700000 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ребалансом су планирани у укупном 

износу од  597,02 милијарде динара и чине 99,95% укупних прихода и 
примања, а виши су за 1,15% у односу на првобитни Финансијски план за 
2016. годину, по следећим позицијама: 

 
- 720000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ као изворни приходи, планирани 

су у износу од 371,70 милијарди динара, и то: 
- за категорију осигураника запослених 341,65 милијарди, 
- за категорију осигураника самосталних делатности 27,00 милијарди 

динара   
- за категорију осигураника пољопривредника 3,05 милијарди динара. 
 Планирани приходи од доприноса виши су за 2,98%, односно за 10,74 

милијарде динара у односу на првобитно планиран износ. 
Планираним изворним приходом покрива се 62,23% планираних 

расхода и издатака у 2016. години. Учешће прихода од доприноса у укупним 
приходима и примањима повећано је са 61,15% на 62,23%. 
 Код планирања прихода од доприноса категорије осигураника 
запослених из остварених прихода искључена су средства пренета Уредбом о 
подстицању запошљавања („Службени гласник РС”, бр. 32/11 и 34/2011) и 
доприноси који се трансферишу из буџета Републике остварени реализацијом 
Закључка Владе Републике Србије бр. 43-1343/07-7 из новембра 2008. године 
(привредни субјекти у стечају). Спровођење Уредбе и Закључка финансирано 
је из средстава текућих трансферних прихода за покриће пензија - дотација из 
буџета Републике. Због бољег сагледавања остварених редовних прихода од 
доприноса, као и избегавања двоструког исказивања, у планирани износ 
прихода од доприноса нису укључени трансферисани износи по поменутој 
Уредби и Закључку, него су садржани у планираном износу на позицији 
трансфера Министарства финансија. У оквиру планираних прихода од 
доприноса ове категорије осигураника планиран је и износ од 7,00 милијарди 
динара, на име повезивања стажа запосленима у предузећима конверзијом 
потраживања на име неплаћених доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање у удео Фонда у капиталу тих предузећа.  

У оквиру планираних прихода од доприноса категорије осигураника 
самосталних делатности садржан је и износ од 260,00 милиона динара 
обезбеђен у буџету Републике Србије, које трансферише Управа за сарадњу 
са црквама и верским заједницама на име доприноса за обавезно пензијско и 
инвалидско осигурање свештеника и верских службеника (Уредба о уплати 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за свештенике и верске 
службенике, „Службени гласник РС”, број 46/2012). 
  Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени 
гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 
108/13, 6/14, 57/14,68/2014 - др.закон и 5/2015), уређују се доприноси за 
обавезно социјално осигурање, обвезници доприноса, основице доприноса, 
стопе доприноса, начин обрачунавања и плаћања доприноса, као и друга 
питања од значаја за утврђивање и плаћање доприноса.  

 
- 730000 – ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ смањени су у односу на првобитно 

планиране за 4,08 милијарди динара и усклађени са текућим буџетом РС у 
висини од 215,46 милијарди динара. Учешће дотације и трансфера из буџета у 
укупним приходима и примањима смањено је са 37,19% на 36,07%. 
 

Трансфери који се извршавају преко Министарства финансија  

регулисани су чланом 173. Закона којим је предвиђено да је Република гарант 
за обавезе Фонда за остваривање права по основу обавезног пензијског и 
инвалидског осигурања.  
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Планирани су у износу од 191,74 милијарде динара (4,08 милијарди 
мање од првобитно планираних): 

- за категорију осигураника запослених средства у износу од 174,99 
милијарди динара. У оквиру планираних трансфера садржана су и средства 
трансферисана у периоду јануар – октобар 2016. године: по основу Уредбe о 
подстицању запошљавања, по Закључку Владе РС број: 43-1343/07-7 из 
новембра 2008. године који се односи на регулисање обавеза појединих 
субјеката приватизације са већинским друштвеним, односно државним 
капиталом – у стечају, а која су евидентирана на позицији социјалних 
доприноса, као и  средства намењена за повезивање стажа по Закључку Владе 
РС број: 113-1310/2016 од 11. фебруара 2016. године, Закључку Владе РС број: 
113-2081/2016-1 од 3. марта 2016. године и Закључку Владе РС број: 181-
4797/2016 од 24. маја 2016. године; 

- за категорију осигураника пољопривредника планирана су средства у 
износу од 16,75 милијарди динара. 

  
Трансферима који се извршавају са раздела Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања  обезбеђују се средства за 

исплату пpава по посебним прописима и то:  
- по основу члана 235. Закона, за права из пензијског и инвалидског 

осигурања која су остварена под повољнијим условима у односу на услове 
утврђене овим законом, и то за права утврђена републичким и ранијим 
савезним прописима: СМУП, СМИП, борци НОР-а 1941. године, 
административне пензије у савезним органима, учесници рата од 1990. године, 
учесници првог светског рата, борци на одговорним дужностима, радници 
РМУП-а, радници у казнено поправним домовима, учесници рата 1990. године, 
изузетне пензије, носиоци партизанске споменице 1941. године, посебан стаж 
жена осигураника, солидарни стаж пољопривредних осигураника,  

- по Уредби о условима за остваривање права на посебну пензију 
запослених у Министарству унутрашњих послова на територији АП Косово и 
Метохија („Службени гласник РС”, бр. 115/13 и 42/2014), 

 
- по основу чл. 22 и 23. Закона о рехабилитацији („Службени гласник 

РС”, број 92/2011) којим се рехабилитованом лицу даје право на месечну 
новчану накнаду (посебан додатак) коју обрачунава, усклађује и исплаћује 
Фонд, а средства за исплату се обезбеђују у буџету Републике; 

- по основу члана 207. став 2. Закона, за покриће разлике између 
најнижег износа пензије утврђеног применом члана 76. Закона и износа пензије 
која би осигуранику припадала без његове примене.  

Планирани су у непромењеном износу од 23,72 милијарде динара: 
- за категорију осигураника запослених у износу од 12,00 милијарде 
динара,  
- за категорију осигураника самосталних делатности у износу од 420,00 

милиона динара и  
- за категорију осигураника пољопривредника у износу од 11,30 

милијарди динара. 
 
- 740000 – ДРУГИ ПРИХОДИ планирани су у износу од 405,60 милиона 

динара, односно за 21,21 милиона динара више од првобитно планираних, а у 
складу са остварењем у периоду јануар – октобар текуће године. Чине их 
приходи од камата, дивиденде, приходи од закупа, по основу извршених услуга 
и друго. У укупним приходима и примањима учествују са 0,07%. 

 
- 770000 – МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

ребалансом су повећане за 150,00 милиона динара, а у складу са остварењем у 
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периоду јануар – октобар текуће године, и износе 700,00 милиона динара по 
основу преплата пензија, одштетних захтева од иностраних носиоца осигурања 
и друго. Учествују са 0,12% у укупним приходима и примањима.  

 
- 780000 – ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ ребалансом су планирани у износу од 8,76 милијарди динара, 
што је мање за 32,36 милиона динара у односу на првобитно планиране, и 
учествују са 1,47% у укупним приходима и примањима. Планирани износ 
трансфера усаглашен је са изменама финансијских планова Националне 
службе за запошљавање и Републичког фонда за здравствено осигурање. 

Средства у износу од 4,53 милијарди динара која се односе на допринос 
за ПИО који уплаћује Национална служба за запошљавање за запослене за 
чијим радом је престала потреба, односно у свим другим случајевима 
престанка рада послодавца, док остварују новчану накнаду према прописима 

о запошљавању (Ко781321), планирана су за 262,28 милиона динара мање у 
односу на првобитно планирана. 

Средства у износу од 2,09 милијарди динара на име доприноса за ПИО 
запослених који примају накнаду за време привремене спречености за рад 
(боловање) по прописима о здравственом осигурању, које уплаћује 

Републички фонд за здравствено осигурање (Ко781322), планирана су за 
103,45 милиона динара више у односу на првобитно планирана. 

Средства у износу од 133,25 милиона динара која уплаћује Национална 
служба за запошљавање према члану 45. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање (Ко781323) планирана је у непромењеном износу. 
На позицији доприноса за пензијско и инвалидско осигурање војних 

осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад - 

боловање (Ко781324) планирана су средства у непромењеном износу од 7,50 
милиона динара. 

Средства у износу од 558,57 милиона динара од Националне службe за 
запошљавање која обрачунава и плаћа допринос за ПИО за осигуранике 
самосталних делатности док остварују новчану накнаду према прописима о 

запошљавању (Ко781341), планирана су за 39,19 милиона динара мање у 
односу на првобитно планирана. 

Средства у износу од 1,44 милијарде динара од Републичког фонда за 
здравствено осигурање који обрачунава и плаћа допринос за ПИО за 
осигуранике који примају накнаду за време привремене спречености за рад по 
прописима о здравственом осигурању или док су на породиљском одсуству, 
односно за време одсуства са рада или рада са скраћеним радним временом 

због посебне неге детета (Ко781342) планирана су за 165,66 милиона динара 
више у односу на првобитно планирана. 

 
800000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

ребалансом су повећана за 11,10 милиона динара и износе 36,20 милиона 
динара. Односе се на примања од продаје и откупа непокретности у износу од 

35,00 милиона динара (Ко811000) и продаје покретне имовине и осталих 

основних средстава (Ко812000 и Ко813000).у износу од 1,20 милиона динара. 
 

  900000 – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  повећана су ребалансом за 190,00 милиона динара и износе 
240,00 милиона динара, са учешћем од 0,04% у укупним приходима и 
примањима Фонда. Односе се на отплате кредита раније датих физичким 

лицима и домаћинствима у износу од 40,00 милиона динара (Ко921600) и на 
примања од продаје домаћих акција и осталог капитала на основу члана 17. 
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Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/14, 46/15 и 112/2015), 
која првобитно нису била планирана, а у складу са остварењем ребалансом су 

утврђена у износу од 200,00 милиона динара (Ко921900). Првобитно планиран 
износ од 10,00 милиона динара на име отплате кредита датих предузећима по 
Закључцима Владе РС, није планиран јер није било реализације по овом 
основу. 

 
4.2. Расходи и издаци по Обрасцу 2. 

                      - општи и посебан део 
 
Чланом 171. Закона прописано је да се средства Фонда користе само за 

намене одређене законом, и то за: 
- исплату пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског    
осигурања; 
- текуће расходе, издатке за нефинансијску имовину и отплату главнице 
и набавку финансијске имовине; 
- друге обавезе утврђене законом.  
Средства Фонда могу се, у складу са актом Фонда, користити за 

друштвени стандард корисника пензија, највише до 0,10% укупних прихода 
Фонда по основу доприноса. 

Укупно планирани расходи и издаци ребалансом се повећавају у односу 
на првобитно планирани износ за 7,00 милијарди динара, са 590,30 на 597,30 
милијарди динара, односно за средства намењена конверзији неплаћених 
доприноса за ПИО у учешће у капиталу предузећа у процесу приватизације, а 
остала потребна додатна средства обезбеђена су прерасподелом првобитно 
планираних износа.  

 
400000 – ТЕКУЋИ РАСХОДИ ребалансом су планирани у укупном 

износу од 589,80 милијарди динара и чине 98,74% укупних расхода и издатака, 
по следећим позицијама: 

 
- 410000 – РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – ребалансом су планирана 

средства у износу од 3,56 милијарди динара, а учествују са 0,60% у укупним 
расходима и издацима. Расходи за запослене виши су од првобитно 
планираних за 82,53 милиона динара.  Првобитним планом, на предлог 
министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе, 
плате су планиране у мањем обиму за 7% у односу на средства планирана у 
2015. години у складу са проценом спровођења рационализације броја 
запослених за 2016. годину. Како рационализација броја запослених за 2016. 
годину није спроведена, потребно је обезбедити средства за планиране 
исплате запосленима до краја године. Плате запослених планиране су у 
износу од 2,72 милијарде динара што је 70,00 милиона динара више у односу 

на првобитни план (Ко411000), а  доприноси на терет послодавца  у износу од 
486,47 милиона динара што је 12,53 милиона динара више у односу на 

првобитни план (Ко412000).  
Остали расходи за запослене планирани су у непромењеном износу: 

- накнаде у натури (Ко413000) на име куповине маркица за превоз запослених и 
друго у износу од 17,80 милиона динара; 

- социјална давања запосленима (Ко414000) на име накнада за време 
одсуствовања са посла (породиљско боловање, боловање преко 30 дана, 
инвалиди рада), отпремнине и помоћи запосленима у износу од 179,00 милиона 
динара; 
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- накнада трошкова за запослене (Ко415000) на име трошкова превоза на посао 
и са посла у износу од 114,00 милиона динара и 

- награде запосленима и остали посебни расходи (Ко416000) на име исплате 
јубиларних награда за навршен стаж у Фонду и накнада за учешће у посебним 
комисијама, у износу од 43,00 милиона динара. 

 
- 420000 – КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  - ребалансом су повећана 

за 50,00 милиона динара и износе 2,34 милијарде динара са учешћем од 
0,39% у укупним расходима и издацима.  

На име сталних трошкова  (Ко421000), које чине трошкови платног 
промета и банкарских услуга, енергетских, комуналних, услуга комуникације, 
осигурања и закупа планирани износ је ребалансом повећан за 953,00 милиона 
динара и износи 1,56 милијарди динара. Додатна средства у износу од 50,00 
милиона односе се на трошкове  Фонда за једнократу исплату корисницима на 
кућну адресу који обухватају и трошкове поштарине. Износ од 903,00 милиона 
динара односи се на трошкове готовинске исплате права корисницима.Ови 
расходи, по препоруци Државне ревизорске институције, искњижени са 

позиције услуга по уговору (Ко423000) на којој су се првобитно евидентирали и 
били планирани, на позицију сталних трошкова. 

Трошкови путовања који обухватају трошкове дневница, превоза и 
смештаја на службеним путовањима у земљи и иностранству, планирани су у 

непромењеном износу од 55,00 милиона динара (Ко422000). Трошкови 
путовања односе се пре свега на трошкове службених путовања лекарских 
комисија (редовни и контролни прегледи) и одржавања информационог 
система јер Фонд има разгранату службу филијала и испостава.  

Расходи за услуге по уговору, обухватају административне, 
компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге 
информисања, стручне услуге и остале опште услуге и износе 297,00 милиона 
динара. Ребалансом  су смањени за 903,00 милиона динара односно за износ 
намењен готовинској исплати права искњижен на позицију сталних трошкова  

(Ко421000). 
Специјализоване услуге планиране су у непромењеном износу од 37,40 

милиона динара (Ко424000). Највећи расход односи се на услуге организација 
регистрованих за обављање делатности из области безбедности и здравља на 
раду неопходних за израду стручне документације за ревизију и утврђивање 
радних места на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани 
радни стаж), у складу са чланом 55. Закона и према Правилнику о радним 
местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем („Службени гласник РС”, бр. 105/03, ..., 22/13).  

Текуће поправке и одржавање имовине и опреме, планиране су у 

непромењеном износу од 197,00 милиона динара (Ко425000).  
Расходи на име материјала који обухватају административни, материјал 

за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, 
медицински и лабораторијски, за одржавање хигијене и посебне намене, су 

планирани у непромењеном износу од 186,00 милиона динара (Ко426000). 
 
- 440000 – ОТПЛАТА КАМАТА – ребалансом је повећан првобитно 

планирани износ за 11,00 милиона динара и износи 90,00 милиона динара. 
Додатна средства предвиђена су за исплату камата на дуг по основу разлике 
погребних трошкова корисника пољопривреника који су се определили за 
потписивање уговора о вансудском поравнању – уговором је предвиђена 
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исплата основног дуга са каматом обрачунатом по референтној каматној стопи 

НБС, у четири  једнаке месечне рате (Ко444000).  
 
- 460000 – ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ – у складу са 

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), на име учешћа у 
финансирању зарада особа са инвалидитетом планиран је износ од 7,50 
милиона динара што је за 500,00 хиљада динара више у односу на првобитни 
план. 

 
- 470000 – ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА - ребалансом су 

смањена за 3,40 милијарди динара и износе 578,81 милијарду динара, са 
учешћем од 96,90% у укупним расходима и издацима.  

 
На име права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 

домаћинствима (Ко471100) смањен је првобитно планирани износ за 2,41 
милијарду  динара и износи 527,04 милијарде динара. 

Средства за исплату основних пензија (Ко471121-3) планирана су у 
износу од 497,54 милијарде динара што је за 10,32 милијарде динара мање од 
првобитно планираног износа, у складу са извршењем у првих десет месеци 
текуће године, а због мањег прираста броја корисника у односу на првобитно 
планиран. Обухватају исплату старосних, инвалидских, породичних (члан 18. 
Закона) и пензија корисницима у иностранству (члан 124. Закона), као и 
исплату разлике пензије по Закључку Владе РС број: 11-2372/2016-4 од 25. 
марта 2016. године.  

 
Планирана средства за новчане накнаде за помоћ и негу другог лица 

корисницима пензија (Ко471124), износе 14,23 милијарде динара и повећана 
су за 248,00 милиона динара у односу на првобитно планирани износ. Новчане 

накнаде за помоћ и негу другог лица осигураницима (Ко471137), износе 580,00 
милиона динара и нису мењана у односу на првобитно планирани износ. Чл. 
18, 41а, 75а и 81. Закона регулишу остваривање овог права, висину и 
усклађивање на начин предвиђен за усклађивање пензија.  

Средства за новчане накнаде за телесно оштећење корисницима 

пензија (Ко471125),  планирана су у износу од 1,12 милијарди динара и нису 
мењана у односу на првобитно планирани износ. Новчана накнада за телесно 

оштећење осигураника (Ко471135), планирана је у износу од 163,40 милиона 
динара и није мењана у односу на првобитно планирани износ. Чл. 17, 18, 37, 
74. и 81. Закона регулишу остваривање наведеног права, висину новчане 
накнаде и њено усклађивање. 

Расходи за накнаде за скраћено радно време за инвалиде II категорије 

(Ко471131), износе 90,00 милиона динара и мањи су у односу на првобитно 
планирани износ за 10,00 милиона динара. Привремена накнада за рад од 
дана настанка инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће место 

(Ко471134) износи 1,10 милијарди динара и мања је у односу на првобитно 
планирани износ за 99,93 милиона динара. Накнаде за инвалиде III категорије 

осигураника запослених (Ко471136), нису мењане у односу на првобитно 
планиране и износе 260,00 милиона динара. Члан 224. Закона регулише 
висину затечених права и начин њиховог усклађивања.  

 Планирана средства за исплату погребних трошкова (Ко471193) 
планирају се у непромењеном износу од 3,26 милијарди динара. Поред 
средстава за редовну исплату накнаде погребних трошкова, предвиђена су и 
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средства за измирење дуга на име разлике накнаде погребних трошкова 
категорије осигураника пољопривредника. Чл. 18, 41. и 75. Закона регулишу 
право и висину накнаде за погребне трошкове. 

 На позицији осталих права (Ко471199), планиран је износ у висини од 
8,69 милијарди динара, што је више за 7,77 милијарди динара. 
Додатна средства у износу од 8,50 милијарди динара предвиђена су за 
једнократну исплату 5.000,00 динара корисницима права на пензију, 
корисницима права на привремену накнаду инвалида рада друге и треће 
категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са 
чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и  инвалидној 
деци. 
Средства првобитно планирана за исплату разлике по ванредном 
усклађивању пензија војних корисника од 1. јануара 2008. године по судским 
споровима, по препоруци Државне ревизорске институције искњижена су са 
ове позиције на позицију накнаде штете за повреде или штету нанету од 

државних органа (Ко485000). 
 Остала права обухватају: накнаде по основу чл. 22 и 23. Закона о 
рехабилитацији (којим се рехабилитованом лицу даје право на месечну 
новчану накнаду - посебан додатак коју обрачунава, усклађује и исплаћује 
Фонд), набавке помагала и направа за слепа лица по члану 245. Закона и по 
основу принудних наплата по судским споровима у делу који се односи на 
права из пензијског и инвалидског осигурања – основни дуг професионалним 
војним лицима који је настао због делимичног усклађивања пензија и новчаних 
накнада за период од 1. августа 2004. године до 30. новембра 2007. године и 
друго. 

Средства за права из социјалног осигурања која се исплаћују 

непосредно пружаоцима услуга (Ко471200), планирана су у непромењеном 
износу од 362,96 милиона динара на име трошкова смештаја пензионера у 
домове за старе и средства за друштверни стандард пензионера. Правилником 
о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 33/16 и 39/2016 – испр.), 
уређена је намена, услови и начин коришћења и правдања средстава 
друштвеног стандарда корисника пензија. Највећи део средстава намењен је 
за рехабилитацију корисника пензија у здравствено-стационарним установама 
и бањско-климатским лечилиштима, али и за културне и спортско рекреативне 
манифестације чији је циљ подстицање интеграције старих лица у друштво и 
солидарна помоћ корисницима пензија у храни, лековима, медицинском 
материјалу, огреву и средствима за хигијену и друго.  

 
На име трансфера другим организацијама обавезног социјалног 

осигурања  (Ко471900) ребалансом су смањена средства за 990,00 милиона 
динара (сразмерно смањеним расходима на име нето пензија) и износе 51,41 
милијарду динара. Учешће планираног трансфера у укупним расходима и 
издацима износи 8,61%.  

Планирана су средства за здравствено осигурање пензионера који се 

трансферишу Републичком фонду за здравствено осигурање (Ко471911) у 
укупном износу од 48,98 милијарди динара (1,02 милијарде динара мање од 
првобитног плана), а на име здравственог осигурања професионалних војних 
лица, која се трансферишу Фонду за социјално осигурање војних осигураника, 

планирана су средства у износу од 2,29 милијарди динара (Ко471961). 
Обавеза плаћања доприноса за здравствено осигурање пензионера 

утврђена чланом 8. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.  
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За здравствено осигурање инвалида II и III категорије, планирана су 

средства у непромењеном износу од  40,00 милиона динара (Ко471912). 
 Накнада зараде од дана инвалидности до дана правоснажности 

решења, по члану 94а. Закона, ребалансом су повећана за 30,00 милиона 

динара и износе  100,00 милиона динара (Ко471913). 
 
- 480000 – ОСТАЛИ РАСХОДИ на име пореза, обавезних такси и 

евентуалних казни и накнада штета планирани су у износу од 5,00 милијарди 
динара што је више за 3,26 милијарди динара у односу на првобитно планиран 
износ.  

На позицији пореза, обавезних такси и казни (Ко482000), првобитно 
планирани износ повећан је за 368,00 милиона динара на име пореза на пренос 
апсолутних права приликом преноса власништва бањских лечилишта на Фонд 
по судским пресудама и на име судских такси по принудној наплати по 
окончаним судским споровима осигураника и износи 783,00 милона динара. 

Средства на позицији новчаних казни и пенала по решењу судова 

(Ко483000) планирана су у износу од 772,00 милиона динара, што је мање за 
552,72 милиона динара у односу на првобитно планирани износ, а смањење 
средстава односи се на средства првобитно планирана на име камата и 
трошкова парничних поступака за исплату разлике по ванредном усклађивању 
пензија војних корисника од 1. јануара 2008. године, која су по препоруци 
Државне ревизорске институције искњижена са ове позиције на позицију 

накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа (Ко485000). 
 На позицији накнаде штете за повреде или штету нанету од државних 

органа (Ко485000) ребалансом је планиран износ од 3,44 милијарди динара на 
име укупних расхода везаних за исплату разлике по ванредном усклађивању 
пензија војних корисника по окончаним споровима. Планирани износ обухвата 

претходно планирана средства на позицијама (Ко471199) за основни дуг и 

(Ко483000) за парничне и трошкове камата у укупном износу од 1,44 милијарде 
динара и потребна додатна средства у износу од 2,00 милијарде динара . 

 
500000 – ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ребалансом су 

планирани у непромењеном укупном износу од 500,00 милиона динара, са 
промењеном структуром по групама издатака. Чине 0,08% укупних расхода и 
издатака.  

Планирана средства за изградњу, капитално одржавање зграда и 
објеката и пројектно планирање и праћење пројекaта, ребалансом су смањена 

за 45,34 милиона динара и износе 154,66 милиона динара (Ко511000). Ова 

средства пребачена су на позиције Ко512000 и  Ко515000.  
Планирана средства за набавку опреме повећана су за 3,34 милиона 

динара и износе 234,70 милиона динара и (Ко512000).  
За остале некретнине и опрему која се набавља кроз радове планиран 

је непромењени износ од 2,40 милиона динара (Ко513000). 
Средства везана за набавку нематеријалне имовине (компјутерски 

софтвери и лиценце), ребалансом су повећана за 42,00 милиона динара и 

износе 108,24 милиона динара (Ко515000).  
 
600000 – ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ планирани су у износу од 7,00 милијарди динара, 

са учешћем у укупним расходима и издацима од 1,17%.  
Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 
20/2016 – аутентично тумачење) предвиђено је да се, ради успешније 
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приватизације, у циљу растерећења обавеза субјеката приватизације, може 
спровести конверзија потраживања поверилаца у трајни улог субјекта 
приватизације.  
Закључцима Владе РС препоручено је Управном одбору Фонда да, као меру 
реализације УППР предузећа, донесе одлуку да се потраживање Фонда према 
одређеном предузећу по основу доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање конвертују у удео Фонда у капиталу предузећа.  

Планирана средства на позицији Ко621000 садржана су у истом износу на 

позицији Ко720000. 
 

 
 


