ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
Члан 1.
У Закону 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 142/14 – у даљем тексту:
Закон), у члану 12. став 2. запета и речи: „као и обављање пословодствених
овлашћења и послова управљања у складу са законом којим се уређује положај
привредних друштава” бришу се.
Члан 2.
У члану 15. став 3. после речи: „определи” додају се речи: „или ако
допринос не плати у року од шест месеци од дана доспелости”.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Својство осигураника из става 3. овог члана престаје најраније са
последњим даном за који је допринос плаћен.”
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
Члан 3.
У члану 20. став 3. реч: „раде” замењује се речима: „имају 2/3 ефективно
проведених”, а после речи: „тачка 4) овог члана” додају се речи: „у односу на
укупно време ефективно проведено на радним местима на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем”.
Члан 4.
Члан 46. мења се и гласи:
„Члан 46.
У стаж осигурања, у смислу члана 44. овог закона, осигуранику се рачуна
време за које је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање по било ком
основу за који постоји обавеза плаћања доприноса у складу са законом.”
Члан 5.
У члану 56. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
„Радна места из става 1. овог члана утврђују се на основу акта о
критеријумима, начину и поступку за њихово утврђивање, који доносе надлежни
министар у складу са законом, односно директор Безбедносно-информативне
агенције, споразумно са министром надлежним за послове пензијског и
инвалидског осигурања.
За припрему акта из става 2. овог члана, министар надлежан за послове
пензијског и инвалидског осигурања образује стручну комисију.”
У досадашњем ставу 2. који постаје став 4. речи: „из става 1.” замењују се
речима: „из ст. 1. и 2.”.
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Члан 6.
После члана 63. додаје се члан 63а који гласи:
„Члан 63а
Изузетно од члана 63. ст. 1. и 3. овог закона, годишњи лични
коефицијент за календарску годину у којој се остварује право представља
однос укупне зараде, основице осигурања и висине уговорене накнаде
осигураника, остварене за ту календарску годину и обрачунског износа просечне
годишње зараде за исту календарску годину.
Обрачунски износ просечне годишње зараде из става 1. овог члана
израчунава се тако што се просечна месечна зарада у Републици за период од
почетка календарске године закључно са месецом који два месеца претходи
месецу у којем осигураник остварује право, помножи бројем 12.
Изузетно од става 2. овог члана, обрачунски износ просечне годишње
зараде за осигуранике који остварују право у јануару и фебруару израчунава се
тако што се просечна месечна зарада у Републици за јануар те године помножи
бројем 12.
Податак о просечној месечној заради у Републици за период од почетка
календарске године до краја сваког месеца у календарској години, објављује орган
надлежан за послове статистике.
Податак о обрачунском износу просечне годишње зараде утврђује и
објављује Фонд.”
Члан 7.
У члану 66. став 2. мења се и гласи:
„Осигуранику за кога у матичној евиденцији нису утврђени подаци о
заради, накнади зараде, односно основици осигурања за поједине календарске
године за израчунавање годишњег личног коефицијента, за те календарске
године узима се вредност личног коефицијента утврђена на начин прописан
чланом 67. овог закона.”
Члан 8.
После члана 70в додаје се члан 70г који гласи:
„Члан 70г
Изузетно од чл. 70а и 70б Закона, осигураницима којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем и који имају право на снижавање
старосне границе применом члана 20. овог закона за признавање права на
старосну пензију, висина превременe староснe пензијe одређује се тако што се
умањење врши за сваки месец ранијег одласка у пензију у односу на старосну
границу утврђену снижавањем.”
Члан 9.
Члан 80б мења се и гласи:
„Члан 80б
Изузетно од члана 80. овог закона, до достизања финансијске одрживости
система пензијског и инвалидског осигурања, пензије ће се усклађивати на начин
утврђен прописима којима се уређује буџет и буџетски систем.”
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Члан 10.
У члану 96. став 1. мења се и гласи:
„Промене у стању инвалидности, потребе за помоћи и негом другог лица
и телесног оштећења које су од утицаја на право признато правноснажним
решењем, утврђују се у поступку покренутом на захтев осигураника, корисника
права, односно по службеној дужности, у складу са општим актом Фонда.”
Ст. 2. и 3. бришу се.
Члан 11.
После члана 98. додаје се члан 98а који гласи:
„Члан 98а
Ако су испуњени услови за остваривање права на пензију, али се, на
основу чињеница и података утврђених у матичној евиденцији, не може
одлучити о коначном износу пензије, доноси се привремено решење о
аконтативном износу пензије, у коме мора бити изричито наглашено из којих
разлога није могуће одредити коначан износ пензије.
Аконтативан износ пензије одређује се према подацима којима
располаже Фонд и усклађује се на начин предвиђен за усклађивање пензија.
Након утврђивања недостајућих чињеница и података, привремено
решење из става 1. овог члана се, по службеној дужности, замењује решењем
којим се одређује коначан износ пензије, од дана утврђивања права на пензију.
У случају да у року од три године од дана правноснажности привременог
решења из става 1. овог члана нису утврђене недостајуће чињенице и подаци,
аконтативни износ пензије постаје коначан, о чему се доноси решење по
службеној дужности.
Ако се утврди да је кориснику исплаћен мањи аконтативни износ пензије од
коначног износа, Фонд ће исплату износа разлике извршити кориснику у целости
одједном.
Ако се утврди да је кориснику исплаћен већи аконтативни износ пензије од
коначног износа, Фонд доноси решење о обавези повраћаја више исплаћеног
износа. О начину повраћаја, Фонд и корисник пензије споразумевају се.
Уколико се Фонд и корисник не споразумеју о начину повраћаја износа
разлике из става 6. овог члана, Фонд ће вршити обуставу до 1/3 месечног износа
пензије, све док се на тај начин износ разлике не измири.”
Члан 12.
У члану 108. став 1. после речи: „и исплаћују уназад” додају се запета и
речи: „по динамици утврђеној општим актом Фонда”.
У ставу 2. речи: „друго лице” замењују се речју: „пуномоћника”.
Став 3. мења се и гласи:
„Пуномоћје из става 2. овог члана мора бити оверено и важи до његовог
опозива од стране корисника, односно до дана смрти корисника.”
После става 3. додају се нови ст. 4-6. који гласе:
„Фонд је дужан да кориснику права који је лишен пословне способности,
односно стављен под старатељство другог лица, исплаћује износе пензије,
односно новчане накнаде у складу са одлуком надлежне установе.
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Фонд је дужан да кориснику права који је смештен у установу социјалне
заштите, на његов захтев, ради покривања трошкова смештаја, исплаћује износ
пензије, односно новчане накнаде на рачун који је утврђен у одлуци надлежне
установе.
Лице из ст. 2. и 5. и старалац лица из става 4. овог члана дужни су да
Фонду у року од 15 дана пријаве промену која је од утицаја на право, односно обим
коришћења права.”
Досадашњи став 4. постаје став 7.
Члан 13.
Члан 109. мења се и гласи:
„Члан 109.
Фонд је дужан да кориснику права исплаћује износе пензије, односно
новчане накнаде у Републици Србији.
Исплата из члана 1. овог става врши се преко банке.
Фонд закључује уговор са банком ради регулисања међусобних односа у
вези са начином, условима исплате и повраћајем пензија, односно новчаних
накнада.
Банка је обавезна да износе пензије, односно новчане накнаде који су
исплаћени након смрти корисника, врати Фонду на његов захтев, односно не може
из тих износа намирити своја потраживања која има према кориснику права.
Банка одговара за насталу штету ако не поступи на начин утврђен у ставу
4. овог члана.”
Члан 14.
У члану 120. став 1. мења се и гласи:
„Осигураник који нема уплаћене доприносе за пензијско и инвалидско
осигурање за цео период у коме је био обавезно осигуран, права из пензијског и
инвалидског осигурања остварује и користи сразмерно периодима осигурања за
које су уплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање.”
Ст. 2. и 3. бришу се.
Члан 15.
Члан 123. мења се и гласи:
„Члан 123.
Кориснику који благовремено не достави уверење о животу, овлашћење,
потврду о школовању, или обавештење о промени података који се не могу
прибавити/проверити по службеној дужности, а који су од утицаја на право,
односно обим коришћења тог права обуставља се исплата доспелих месечних
износа пензија, односно новчаних накнада.
Доспели месечни износи пензија, новчаних накнада, који нису могли бити
исплаћени због околности из става 1. овог члана, накнадно ће се исплатити
највише за 12 месеци уназад рачунајући од дана када, по престанку деловања тих
околности, корисник поднесе захтев за исплату.”
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Члан 16.
У члану 126. став 2. после речи: „се” додају се речи: „преузимају, односно”.
Ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Подаци се преузимају, односно уносе у матичну евиденцију у електронској
форми на основу службених евиденција министарства надлежног за послове
државне управе и локалне самоуправе, Централног регистра обавезног социјалног
осигурања, Пореске управе, Фонда, других државних органа и организација и
послодаваца, као и на основу јавних исправа и других доказа заснованих на
документацији и евиденцијама које се воде у складу са законом, достављених у
електронској форми, путем средстава за електронску обраду података или на
други начин.
Акте из ст. 1. и 2. овог члана доноси Влада.”
Члан 17.
Члан 127. мења се и гласи:
„Фонд аутоматски електронским путем из службених евиденција
државних органа и организација преузима следеће податке:
1) јединствени матични број грађана, презиме и име и историјат
промена тих података са датумом промене, евиденциони број за стране
држављане, име једног родитеља, пол, промена пола, дан, месец и година
рођења, држављанство, дан, месец и година склапања, односно престанка
брака, дан, месец и година смрти;
2) општина, место и адреса пребивалишта, односно боравишта,
привремени боравак у иностранству, историјат пребивалишта, односно
боравишта са датумом извршених пријава, поседовање биометријских
докумената;
3) историјат радно-правног статуса лица, односно делатности којима се
физичка и правна лица баве, порески идентификациони број, висина прихода
по свим основима и уплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање,
стање дуга на пореским рачунима, о измиреном пореском дугу пореског
обвезника, привремени прекид у пословању, спреченост за рад и исплаћена
давања, повреда на раду и ван рада, о поседу обрадивог земљишта и
структури фондова који су у вези са основом осигурања, о члановима
домаћинства;
4) период незапослености, период примања
привремене накнаде за време незапослености;

новчане,

односно

5) друге податке који су неспорно од утицаја на стицање, коришћење и
престанак права.
Подаци се електронски преузимају повезивањем база података
службених евиденција органа и организација из става 1. овог члана, без
сагласности лица, а заштита података се обезбеђује у складу са законом и
општим актом Фонда.”
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Члан 18.
Члан 130. мења се и гласи:
„Члан 130.
„У матичну евиденцију, поред података из члана 129. став 1. тач. 1) - 4)
овог закона, уносе се и следећи подаци о корисницима права из пензијског и
инвалидског осигурања:
1) о врсти пензије, односно новчане накнаде;
2) о правном основу за утврђивање пензије, односно новчане накнаде;
3) о датуму стицања права на пензију, односно новчану накнаду и
датуму почетка исплате, обуставе и поновне исплате пензије, односно новчане
накнаде, као и о правном основу за обуставу, односно поновну исплату пензије,
односно новчане накнаде;
4) о инвалидности, узроку инвалидности и дијагнози;
5) о степену и узроку телесног оштећења;
6) о износу пензије, односно новчане накнаде на дан остваривања
права;
7) о износу исплаћене пензије, односно новчане накнаде;
8) о смрти корисника права.
У матичну евиденцију уносе се и подаци о сродству корисника
породичне пензије са умрлим осигураником, односно корисником пензије по
основу кога је остварено право на породичну пензију.”
Члан 19.
После члана 130. додаје се члан 130а који гласи:
„Члан 130а
Кориснику права из пензијског и инвалидског осигурања Фонд издаје
пензионерску картицу.
Услови и начин издавања и коришћења, као и изглед и садржај
пензионерске картице, утврђују се општим актом Фонда.
Пензионерску картицу из става 1. овог члана израђује и штампа Народна
банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца. ”
Члан 20.
Члан 131. брише се.
Члан 21.
Члан 132. мења се и гласи:
„Члан 132.
Фонд утврђује у матичној евиденцији податке о:
1) стажу осигурања, заради, накнади зараде, односно основици осигурања
и висини уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, као и
промени наведених података;
2) висини исплаћене уговорене накнаде, месецу и години за коју је
исплаћена, основу за исплату, категорији осигураника, висини уплаћеног
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и стажу осигурања по том основу,

7
датуму исплате уговорене накнаде и уплате доприноса, као и промени наведених
података;
3) износу исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања
и промени наведеног податка;
4) пензијском стажу;
5) пензијском стажу навршеном у иностранству;
6) смрти корисника права.”
Члан 22.
Члан 133. брише се.
Члан 23.
Члан 134. мења се и гласи:
„Члан 134.
За тачност података у евиденцији и документацији, односно јавној
исправи на основу којих се подаци уносе у матичну евиденцију, одговорни су
органи у чијој надлежности је вођење евиденције, односно издавање јавне
исправе.
Уколико постоји неслагање података садржаних у евиденцијама,
документацији и јавним исправама из става 1. овог члана, Фонд је дужан да
након провере података увидом у евиденције, документацију и јавне исправе,
изврши унос тачног податка у матичну евиденцију након усаглашавања
података са надлежним органом, односно организацијом.”
Члан 24.
Члан 135. брише се.
Члан 25.
Члан 136. брише се.
Члан 26.
У члану 137. став 3. мења се и гласи:
„Фонд ће покренути поступак за утврђивање својства осигураника када
пријава на осигурање није поднесена за лице које има право на пензијско и
инвалидско осигурање.”
После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Изузетно од става 4. овог члана, уколико се својство осигураника
утврђује на основу одлуке надлежног органа, односно организације, на основу
уписа у регистар надлежног органа, савеза, удружења или организације, или на
основу обављања уговорених послова из члана 11. став 1. тач. 9) и 10) и члана
12. став 1. тачка 3) Закона, као и у другим случајевима у којима постоји
континуитет осигурања, Фонд утврђује својство осигураника уношењем
података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног
осигурања и матичну евиденцију о осигураницима, без доношења решења.”
Досадашњи став 5. постаје став 6.
У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. број 5. замењује се бројем 6.
а у досадашњем ставу 7. који постаје став 8. број 6. замењује се бројем 7.
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Члан 27.
Члан 139. брише се.
Члан 28.
У члану 140. став 1. мења се и гласи:
„Својство осигураника, стаж осигурања, зараде, накнаде зараде, основице
осигурања, односно уговорене накнаде које се узимају за утврђивање висине
права, утврђује Фонд.”
Став 5. брише се.
Члан 29.
Члан 141. брише се.
Члан 30.
Члан 144. брише се.
Члан 31.
Члан 145. мења се и гласи:
„Члан 145.
Фонд је дужан да податке из члана 132. Закона унесе у матичну евиденцију
према динамици преузимања тих података од надлежних органа и организација, а
најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину.”
Члан 32.
Члан 146. брише се.
Члан 33.
Члан 147. мења се и гласи:
„Члан 147.
Подаци унети у матичну евиденцију на начин прописан овим законом
чувају се у електронској форми, у складу са законом.
На захтев осигураника, Фонд издаје оверен испис података из става 1.
овог члана.”
Члан 34.
У члану 149. став 2. после речи: „из става 1.” додају се речи: „овог члана”.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Подаци садржани у матичној евиденцији достављају се другим државним
органима и организацијама, односно органима локалне самоуправе, ради
извршавања поверених послова на њихово тражење, правним лицима преко којих
се врши исплата корисницима, као и правним лицима за чији рачун се врши
обустава исплате пензије, у складу са уговором о пословној сарадњи.”
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „на прописан начин”
замењују се речима: „у складу са законом и уређује општим актом Фонда”.
Члан 35.
У члану 151. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) осигурава на пензијско и инвалидско осигурање лица која се укључују у
ово осигурање; ”.
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Тачка 6) мења се и гласи:
„6) врши проверу тачности свих података из службених евиденција Фонда
од значаја за стицање, коришћење и престанак права; ”.
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Тачност података из става 1. тачка 6) овог члана проверава се
прибављањем података непосредно од власника (имаоца) података,
повезивањем службених евиденција, односно електронском разменом података
са државним органима и организацијама које њима располажу.”
Члан 36.
У члану 171. после става 2. додају се ст. 3. и 4. које гласе:
„Средства Фонда могу се изузетно користити и за исплату новчане помоћи
корисницима пензије када је таква помоћ потребна великом броју корисника.
Исплата новчане помоћи из става 3. овог члана врши се у износу који
утврди Влада, водећи рачуна о билансним могућностима Фонда.”
Члан 37.
После члана 207. додаје се назив главе XIIIa и члан 207а који гласе:
„XIIIа Новчани износ као увећање уз пензију
Члан 207а
У условима постојања фискалног простора, корисницима старосне,
превремене старосне, инвалидске и породичне пензије могу се повећати
примања, исплатом новчаног износа као увећања уз пензију, у зависности од
економских кретања и финансијских могућности буџета Републике Србије, с
тим што средства за ове намене не могу бити виша од 0,3% БДП на годишњем
нивоу.
Услови, висина и динамика исплате новчаног износа из става 1. овог
члана утврђују се актом Владе.
Средства за исплату новчаног износа из става 1. овог члана, обезбеђују
се из буџета Републике Србије.
Новчани износ из става 1. овог члана, обрачунава и исплаћује Фонд уз
пензију и то се посебно исказује.”
Члан 38.
Чл. 213. и 214. бришу се.
Члан 39.
У члану 245. речи: „накнаду за набавку специјалних” замењују се речју:
„специјална” а речи: „под условима утврђеним прописима, који су важили до дана
почетка примене овог закона” замењују се речима: „на начин прописан актом
министра надлежног за послове пензијског и инвалидског осигурања. ”
Додаје се став 2. који гласи:
„Акт из става 1. овог члана донеће се најкасније до 1. јануара 2019. године.”
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Члан 40.
Одредбе члана 2. овог закона примењују се и на осигуранике којима је
утврђено право на продужено осигурање и затечене кориснике из чл. 15. и 255.
Закона.
За осигуранике из става 1. овог члана Фонд ће, у року од годину дана од
дана ступања на снагу овог закона, по службеној дужности донети решење:
1) о престанку својства осигураника,
2) о измени решења којим је утврђен престанак својства осигураника, а
није измирен дуг по том основу.
Члан 41.
Акти из члана 5. овог закона донеће се у року од 18 месеци од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 42.
Кориснику коме је применом члана 66. став 2. Закона годишњи лични
коефицијент утврђен пре ступања на снагу овог закона, а који у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе захтев Фонду за измену
решења у складу са одредбом члана 7. овог закона, нови износ пензије припада од
дана ступања на снагу овог закона.
Члан 43.
Корисницима превремене старосне пензије који су имали право на
снижавање старосне границе применом члана 20. Закона, за признавање права
на старосну пензију, висина превремене старосне пензије поново ће се
одредити у складу са чланом 8. овог закона, а у односу на потребне и навршене
године живота у моменту остваривања права.
Пензије из става 1. овог члана исплаћују се почев од дана ступања на
снагу овог закона.
Корисницима из става 1. овог члана Фонд ће по службеној дужности
изменити решења у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 44.
Привремено решење донето до дана ступања на снагу овог закона, у
року од три године од дана ступања на снагу овог закона замењује се
решењем:
1) уколико се у том року утврде недостајуће чињенице и подаци;
2) уколико се у том року, по спроведеном поступку, не утврде
недостајуће чињенице и подаци.
Решењем из става 1. тачка 1) овог члана одређује се нови износ пензије
који се исплаћује најдуже за три године уназад, од дана доношења тог решења.
Решење из става 2. овог члана Фонд ће донети применом одредаба
члана 11. ст. 5-7. овог закона.
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Члан 45.
Износи пензије, односно новчане накнаде који до дана ступања на снагу
овог закона нису исплаћивани преко банке, исплаћиваће се и даље:
1) на кућну адресу корисника;
2) у организационој јединици поште, односно банке која је најближа
кућној адреси корисника.
Фонд закључује уговор са банком, односно поштом ради регулисања
међусобних односа у вези са начином, условима исплате и повраћајем пензија,
односно новчаних накнада.
Банка, односно пошта има обавезу да, на захтев Фонда, пензије, односно
новчане накнаде које су исплаћене након смрти корисника врати Фонду, односно
не може из њих намирити своја потраживања која има према кориснику права.
Банка, односно пошта одговара за насталу штету ако не поступи на начин
утврђен у ставу 3. овог члана.
Трошкове припреме, формирања и дистрибуције документације неопходне
за реализацију исплате до организационе јединице поште, односно банке, сноси
Фонд, а трошкове исплате на кућну адресу сноси корисник права.
Члан 46.
Најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, Фонд
ће по службеној дужности престати са обуставом 1/3 месечног износа пензије
кориснику из члана 120. Закона.
Кориснику из става 1. овог члана Фонд ће по службеној дужности у року
од две године од дана ступања на снагу овог закона, донети решење којим ће
утврдити укупан стаж осигурања и нов износ пензије, на основу износа
доприноса који су уплаћени обуставом 1/3 месечног износа пензије.
Кориснику из става 2. овог члана нови износ пензије припада од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 47.
Акт из члана 19. овог закона донеће се у року од 60 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 48.
Фонд по службеној дужности, на основу службених евиденција,
документације и јавних исправа, сачињава пријаве података за утврђивање стажа
осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања, уговорене
накнаде и висине уплаћеног доприноса за период до 31. децембра 2018. године,
ако их послодавац није доставио.
Члан 49.
Фонд је дужан да у року од десет година од дана ступања на снагу овог
закона спроведе поступак у циљу прикупљања недостајућих података и провере
унетих података о периодима осигурања, стажу осигурања, зарадама и
основицама осигурања, неопходних за ефикасно остваривање права из пензијског
и инвалидског осигурања.
Уколико осигураник уз захтев не приложи нове податке, Фонд ће
одлучивати о правима из пензијског и инвалидског осигурања на основу
формиране базе података у складу са ставом 1. овог члана.
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Члан 50.
Одребе чл. 6, 13, 16, чл. 20-25, чл. 27-33. и члана 38. овог закона
примењиваће се почев од 1. јануара 2019. године.
Члан 51.
Обрасци прописани актом Владе у складу са чланом 126. 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 142/14), који престају да се примењују 1.
јануара 2019. године, примењиваће се и даље за период осигурања навршен
закључно са 31. децембром 2018. године.
Члан 52.
Пријаве података достављене до 1. јануара 2019. године, чуваће се на
начин прописан одредбом члана 147. 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 142/14).
Члан 53.
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија (,,Службени
гласник РС”, бр. 116/14 и 99/16), престаје да важи 30. септембра 2018. године.
Основ за исплату пензије за месец октобар 2018. године и њено даље
усклађивање, чини пензија исплаћена, односно припадајућа за месец октобар
2014. године, усклађена према важећим прописима.
За кориснике пензије, који нису били у исплати за месец октобар 2014.
године, већ после тог месеца, основ за исплату пензије за месец октобар 2018.
године и њено даље усклађивање, чини прва припадајућа пензија, у складу са
Законом, усклађена према важећим прописима.
Доспеле, а неисплаћене пензије закључно са пензијама за септембар
2018. године, исплатиће се у складу са одредбама закона из става 1. овог
члана.
Члан 54.
Изузетно од члана 37. овог закона, новчани износ из тог члана у 2018.
години исплатиће се из средстава Фонда.
Члан 55.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 70. став 1.
Устава Републике Србије, којим је прописано да се пензијско осигурање уређује
законом и у члану 97. тачка 8. Устава Републике Србије, којим је прописано да
Република Србија уређује и обезбеђује систем у области социјалног осигурања
и других облика социјалне сигурности.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Разлози за доношење овог закона произлазе из потребе даљег
уређивања система пензијског и инвалидског осигурања, а у оквиру започете
реформе овог система 2002. године. Основни циљ реформе система пензијског
и инвалидског осигурања је стварање услова за дугорочну економску
одрживост пензијског система, која ће обезбедити правну сигурност и
одговарајући социјални положај садашњих и будућих генерација пензионера.
Реформа се спроводила у више фаза (2002, 2003, 2005, 2010, 2014. године) и
мере које су спроведене су углавном биле рестриктивног карактера. Наиме,
систем није био прилагођен променама у демографском кретању становништва
(пре свега, продужење животног века становништва) и био је преиздашан у
односу на економске могућности друштва (благи услови за остваривање права
на инвалидску пензију, кретање висине пензије итд.). Поред тога, неповољан
однос броја осигураника и броја пензионера и стални тренд погоршања овог
односа (1:1,5 у децембру 2017. године) довео је до дефицита у пословању
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту:
Фонд), који спроводи пензијско и инвалидско осигурање, тако да је готово 40%
обавеза за исплату нето пензија дотирано из буџета Републике.
Из наведених разлога, предузете су мере реформе прилагођавања
система наведеним околностима. Подигнута је старосна граница за одлазак у
старосну пензију за оба пола (65 година старости за мушкарце, односно
постепено подизање старосне границе за жене на 65 година за 6 месеци
годишње), пооштрени су услови за остваривање права на инвалидску пензију
(100% неспособност за рад), уведена је превремена старосна пензија са
трајним умањењем висине пензије, пооштрени услови за остваривање права на
породичну пензију, политика раста пензија је усклађена са економским
могућностима буџета, спроведене су мере реформе пензијске администрације у
циљу смањења административних трошкова, предузете су мере ефикасније
контроле и наплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање итд. Све
ове мере су дале позитивне резултате који се првенствено огледају кроз
заустављање раста дефицита и смањења дотација за покривање дефицита из
буџета Републике. Међутим, поред предузетих мера, кључни фактор за
дугорочну стабилизацију система ПИО првенствено лежи у развоју земље,
новим инвестицијама и новом запошљавању, чиме ће се поправити однос
између броја осигураника и броја пензионера, с обзиром да се систем
финансира на принципу солидарности међу генерацијама, односно да садашњи
запослени финансирају пензионере (PAY GO систем). Наиме, рестриктивне
мере унутар система и смањење трошкова довеле су до погоршавања
социјалног положаја пензионера.
У циљу изналажења решења којим ће се постићи праведност унутар
система и равноправност између осигураника, пре свега имајући у виду да је у
Србији пензијски систем заснован на принципу осигурања, пратили су се
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ефекти последњих измена Закона (,,Службени гласник РС”, број 142/14, ступио
на снагу 1. јануара 2015. године), који се може оценити као посебно
рестриктиван. Рестриктивност тог Закона је била неопходна, јер је чинила
саставни део пакета мера финансијске консолидације које су дале позитивне
резултате. Ти позитивни економски резултати омогућили су планирање даљих
измена и допуна Закона, с обзиром да су у пракси уочени негативни ефекти на
положај одређене групације пензионера, као и неопходност стварања услова за
ефикаснији рад пензијске администрације. Такође, због неопходности наставка
примене мера ради достизања планираног циља финансијске одрживости
система пензијског и инвалидског осигурања, с једне стране и дугорочног
очувања већ постигнутих резултата с друге, посебно су акутелна питања
усклађивања пензије у тим условима и испуњеност услова за престанак
примене прописа о привременом уређивању начина исплате пензија.
Поред тога, у делу Закона којим се уређује матична евиденција РФПИО
било је неопходно прилагодити Закон реформи јавне управе која је дефинисана
Стратегијаом реформе јавне управе у Републици Србије („Службени гласник
РС“ број: 9/2014) и Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне
управе 2015-2017 – Закључак Владе („Службени гласник РС“ број: 31/2015). У
овом случају, Акцони план за оптимизацију пружања јавних услуга у ресорима
обавезног социјалног осигурања, запошљавања и социјалне заштите,
представља одељак 3.5. Акционог плана за спровођење програма Владе до
2019. године. Осим прилагођавања стратешким документима, као и
препорукама Светске банке, измене Закона су усклађене и са препорукама и
Планом приоритетних активности за смањење административних терета у
Републици Србији 2016-2018 - Стоп бирократији Владе Републике Србије. То
практично значи да се смањују административни поступци у матичној
евиденцији, смањују обавезе послодаваца по том основу, поједностављује
поступак, избегава вођење дуплих евиденција преузимањем података од
институција које располажу с њима итд., и последично се смањују
административни трошкови.
Имајући у виду изнето, у протеклом периоду, односно од почетка
примене последњих измена и допуна Закона о пензијском и инвалидском
осигурању, 1. јануара 2015. године, посебно су се издвојила следећа питања:
начин обрачуна превремeне старосне пензије код осигураника којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем, стварање услова за смањење броја
привремених решења Фонда, усклађивање пензије у условима примене мера за
достизање финансијске одрживости система пензијског и инвалидског
осигурања и престанак примене прописа о привременом уређивању начина
исплате пензија, заштита економског положаја пензионера са најнижим
пензијама, питања обуставе 1/3 пензије за осигуранике који су сами обвезници
уплате доприноса, питања матичне евиденције у оквиру реформе јавне управе
и друга питања важна за несметано функционисање пензијског система.
С обзиром на наведено, предложене измене и допуне Закона о
пензијском и инвалидском осигурању односе се на следеће:
1. Промена начина обрачуна висине превремене старосне пензије за
осигуранике којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (тзв.
„бенефицирани стаж”), који одлазе у превремену старосну пензију уз смањење
висине пензије, тако да се „пенали” за ове осигуранике рачунају у односу на
снижену старосну границу за сваког конкретног осигураника са бенефицираним
стажом. На овај начин се праведније обрачунава висина превремене старосне
пензије за ове осигуранике, јер се узима у обзир за њих снижена старосна
граница, а не општа старосна граница као до сада.
2. У циљу заштите суштине права на снижавање старосне границе
највише до 50 година живота за осигуранике који раде, или су радили на
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пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања (12-18) и
спречавања могућих злоупотреба, прописује се да је за ове осигуранике услов
за остваривање наведеног права, да имају навршене 2/3 ефективно проведене
на пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања (12-18), у
односу на укупно ефективно време проведено на радним местима на којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.
3. До достизања финансијске одрживости система пензијског и
инвалидског осигурања, пензије ће се усклађивати према прописима којима се
уређује буџет и буџетски систем. Тиме се обезбеђује ефикасније планирање
потрошње у складу са економским могућностима буџета.
4. У циљу смањења броја привремених решења Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање, уводи се промена у начину обрачуна
последње године стажа осигурања. Наиме, у досадашњој пракси, последњу
годину стажа осигурања је било могуће обрачунати тек по истеку године, када
Републички завод за статистику објави просечну годишњу зараду у Републици,
тако да је Фонд морао да доноси привремена решења. Овом променом
значајно ће се побољшати ефикасност рада Фонда и смањити
административни трошкови. Поред тога, уводи се орочавање трајања
привремених решења (три године) у случају непостојања свих потребних
података за доношење коначног решења. Овом изменом се, пре свега,
обезбеђује већа правна сигурност корисника пензија.
5. Престаје овлашћење Фонда да врши принудну наплату на име
неуплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање обуставом 1/3
пензије осигураницима који су сами обвезници уплате доприноса за пензијско и
инвалидско осгиурање. На овај начин уводи се ред у надлежностима институција,
јер је за контролу и наплату доприноса за социјално осигурање надлежна Пореска
управа. На тај начин ће корисници пензије примати пензију према уплаћеним
доприносима, јер се висина пензије одређује у складу са дужином и висином
плаћања доприноса.
6. У делу матичне евиденције, између осталог, врши се усклађивање и са
Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени
гласник РСˮ, бр. 30/10, 44/14 – др. закон и 116/14), као и дефинисање основа за
преузимање података од других органа и организација (што већ у одређеној мери у
пракси и функционише). Наиме, на овај начин се значајно смањују обавезе
послодаваца у погледу попуњавања и достављања Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање различитих пријава (нпр. укидање обрасца М4,
и других образаца – укида се укупно 16 образаца), а и уважавају се рокови за
предузимање мера у односу на пензијску администрацију, који су утврђени у
стратешким документима Владе, везаним за реформу јавне управе и смањења
административних терета.
Поред тога, установљава се пензионерска картица за пензионере, у циљу
олакшавања коришћења „бенефицијаˮ корисника пензија.
7. Позитивна економска кретања омогућила су утврђивање одређених
мера у циљу заштите и побољшања стандарда корисника права из пензијског и
инвалидског осигурања. За кориснике пензије установљава се могућност
повећања примања исплатом новчаног износа као увећања уз пензију, у
зависности од економских кретања и финансијских могућности буџета Републике,
уз ограничење да да ова средства не могу бити већа од 0,3% БДП-а на годишњем
нивоу. Влада ће утврђивати услове, висину и динамику исплате наведеног
новчаног износа. Поред тога, дата је могућност да се средства Фонда могу
изузетно користити и за исплату новчане помоћи корисницима пензије, у износу
који Влада утврди.
8. Такође, услед позитивних кретања у економији земље и последично,
финансијском стању буџета Републике, престаје потреба за дејством Закона о
привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РСˮ,

16
бр.116/14 и 99/16), тако да се Закон укида закључно са 30. септембром 2018.
године. Основ за исплату пензије за месец октобар 2018. године и њено даље
усклађивање, чини пензија исплаћена, односно припадајућа за месец октобар
2014. године, усклађена према важећим прописима.
9. Овим изменама Закона, прецизније се дефинишу поједине одредбе, с
циљем превазилажења практичних проблема.
III.
ОБЈАШЊЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ОСНОВНИХ

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

Уз члан 1.
Предложеном одредбом, у вези са ставом 2. члана 12. 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 142/14 – у даљем тексту: Закон), прецизира се да се радом
сматра и представљање и заступање привредних друштава од стране њихових
оснивача, односно чланова на основу уписа у регистар надлежне организације.
На овај начин се ова норма усалгашава са одредбама Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РСˮ, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др.
закон и 5/15).
Уз чл. 2. и 40.
Предложеном одредбом се елиминишу проблеми који настају
неблаговременом одјавом осигураника који су то својство стекли укључивањем у
обавезно осигурање у складу са чланом 15. Закона и избегава се утврђивање
дугова насталих по том основу, на име неуплаћених доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање. Наиме, постојећа одредба је допуњена, тако да у овом
случају својство осигураника престаје даном за који се лице у захтеву определи,
или ако допринос не плати у року од шест месеци од дана доспелости, а
најраније са последњим даном за који је допринос плаћен. Поред тога,
предложена одредба се односи и на затечене кориснике по наведеном основу и
на осигуранике којима је утврђено право на продужено осигурање. За ове
осигуранике Фонд ће по службеној дужности донети решење о престанку
својства осигураника, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог
закона, односно изменити решење у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона, ако им је утврђне дуг по том основу.
Уз члан 3.
У циљу заштите суштине права на снижавање старосне границе највише
до 50 година живота за осигуранике који раде, или су радили на пословима са
максималним степеном увећања стажа осигурања (12-18) и спречавања
могућих злоупотреба, прописује се да је за ове осигуранике услов за
остваривање наведеног права да имају навршене 2/3 ефективно на пословима
са максималним степеном увећања стажа осигурања (12-18), у односу на
укупно ефективно време проведено на радним местима на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем.
Уз члан 4.
Овом одредбом се прописује да се у стаж осигурања осигуранику рачуна
време за које је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање по било
ком основу. На тај начин се превазилазе проблеми који се појављују у пракси у
вези са различитим основима осигурања, а сви осигураници се доводе у исти,
равноправан положај.
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Уз чл. 5. и 41.
Предложеним одредбама се прописује доношење посебног акта о
критеријумима, начину и поступку за утврђивање радних места на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем у Војсци, Министарству унутрашњих
послова, Министарству спољних послова, Безбедносно- информативној
агенцији, Пореској полицији и Управи за извршење кривичних санкција.
Предлаже се такође да за припрему овог акта министар надлежан за послове
пензијског и инвалидског осигурања образује стручну комисију и да се наведени
акт донесе у року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Уз чл. 6, 11. и 44.
Досадашњи велики проблем доношења привремених решења због
недостатка података о просечној заради за годину у којој се остварује право на
пензију, превазилази се одређивањем годишњег личног коефицијента за ту
годину, тако да се не чека крај календарске године. Такође, орочава се
привременост решења на максимално три године, као и за раније донета
привремена решења (рок од три године од дана ступања на снагу овог закона).
Уз чл. 7. и 42.
Наведена норма предлаже се у циљу отклањања проблема недостатка
података о зарадама, накнадама зарада и основицама осигурања за
осигуранике и праведнијег начина решавања овог питања. Предложеном
одредбом се прописује да се за ове осигуранике, уместо јединице или најниже
основице, узима њихов просечни годишњи лични коефицијент (нпр.
осигураници са подручја АП Косова и Метохије, бивша професионална војна
лица и сл.). Поред тога, ово ће се односити и на раније кориснике, који с тим у
вези могу да се обрате Фонду захтевом за измену решења у складу са овом
одредбом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Уз члан 8. и 43.
Овим одредбама се предлаже промена начина обрачуна такозваних
„пенала” за осигуранике којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем, а који остварују право на превремену старосну пензију уз смањење
висине пензије. Пошто се овим осигураницима старосна граница за старосну
пензију снижава у зависности од степена увећања стажа осигурања, предлог је
да се „пенали” за ове осигуранике рачунају у односу на ту снижену старосну
границу за сваког конкретног осигураника са „бенефицираним стажомˮ, уместо,
као до сада, у односу на општу старосну границу од 65 година живота.
С тим у вези, уређује се и питање затечених корисника овог права,
којима ће се висина превремене старосне пензије поново одредити у складу са
овим чланом и којима ће Фонд по службеној дужности изменити решења, почев
од дана ступања на снагу овог закона.
Уз члан 9.
Имајући у виду актуелну економску ситуацију и мере које се предузимају с
тим у вези, а које се односе и на систем пензијског и инвалидског осигурања,
предлаже се да се до достизања финансијске одрживости система пензијског и
инвалидског осигурања, пензије усклађују на начин утврђен прописима којима
се уређује буџет и буџетски систем.
Уз члан 10.
Предложеном одредбом се укида обавезни контролни преглед
корисника инвалидске пензије, с обзиром да већ постоји основ да Фонд по
службеној дужности покрене поступак за утврђивање промена у стању
инвалидности, потребе за помоћи и негом другог лица и телесног оштећења,
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које су од утицаја на ова права, с тим што ће се одредбама општег акта Фонда
прецизирати разлози и случајеви у којима ће Фонд покренути поступак у складу
са наведеном одредбом. Из наведеног разлога, предлаже се да се промене у
стању инвалидности, потребе за помоћи и негом другог лица и телесног
оштећења које су од утицаја на право признато правоснажним решењем,
утврђују у поступку покренутом на захтев осигураника, корисника права,
односно по службеној дужности, у складу са оштим актом Фонда.
Уз чл. 12, 13. и 45.
Предложеним одредбама се потпуније прописује сама исплата пензије и
новчане накнаде и предлаже се да се динамика исплате утврђује општим актом
Фонда. Такође, поједностављује се поступак и отклањају проблеми присутни у
пракси у ситуацији када корисник пензије и новчане накнаде овласти
пуномоћника да у његово име прима наведена давања, као и када је корисник
ових права лишен пословне способности, или смештен у установу социјалне
заштите. Поред тога, наведеним одредбама се прецизније уређује поступак
исплате пензије, односно новчане накнаде, како за будуће тако и за затечене
кориснике, посебно у делу који се односи на обавезу накнаде трошкова, како би
се отклониле недоумице у пракси.
Уз чл. 14. и 46.
Овом одредбом се укида овлашћење Фонда да врши принудну наплату за
неуплаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, јер је то, у складу са
законом, у надлежности Пореске управе.
Такође, дефинише се престанак обуставе 1/3 пензије по том основу за
затечене кориснике пензије, тако што ће Фонд по службеној дужности престати са
обуставом 1/3 месечног износа пензије, најкасније у року од 30 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Уз члан 15.
Овом одредбом се прецизира да се кориснику који благовремено не
достави уверење о животу, овлашћење, потврду о школовању, или обавештење
о промени која је од утицаја на право, односно обим коришћења тог права,
обуставља исплата доспелих месечних износа пензије, односно новчане
накнаде, с тим што ће се исти накнадно исплатити највише за 12 месеци уназад
рачунајући од дана када, по престанку деловања тих околности, корисник поднесе
захтев за исплату.
Уз чл.16. до 34, члан 38, чл. 47. до 49. и чл.51. и 52.
Предложеним одредбама у делу матичне евиденције врши се усклађивање
са Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени
гласник РСˮ, бр. 30/10, 44/14 – др. закон и 116/14), као и дефинисање основа за
преузимање података од других органа, а што у пракси већ и функционише.
Наиме, на овај начин се значајно смањују обавезе послодаваца у погледу
попуњавања и достављања Фонду различитих пријава (нпр. укидање обрасца М4,
и других образаца – укида се укупно 16 образаца), а и уважавају се рокови за
предузимање мера у односу на пензијску администрацију, који су утврђени у
стратешким документима Владе, везаним за реформу јавне управе. У вези са
наведеним, у складу са предложеном одредбом члана 51. прописани обрасци,
који престају да се примењују 1. јануара 2019. године, и даље ће се
примењивати за период осигурања навршен закључно са 31. децембром 2018.
године.
Поред изнетог, у циљу омогућавања коришћења одређених повољности за
кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања, установљава се
пензионерска картица. Корисници пензионерске картице, услови и начин издавања
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и коришћења, као и изглед и садржај пензионерске картице утврдиће се општим
актом Фонда, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Уз члан 35.
Предложена одредба се односи на овлашћења Фонда и усклађена је са
одредбама предложеним у делу матичне евиденције.
Уз чл. 36. до 37. и чл. 53. до 54.
У делу који се односи на финансирање, предложеном одредбом се даје
могућност да се средства за пензијско и инвалидско осигурање могу користити и за
исплату новчане помоћи корисницима пензије у износу који утврди Влада, водећи
рачуна о билансним могућностима Фонда. Поред тога, предлаже се могућност да
се у условима постојања фискалног простора, корисницима
старосне,
превремене старосне, инвалидске и породичне пензије повећају примања,
исплатом новчаног износа као увећање уз пензију, у зависности од економских
кретања и финансијских могућности буџета Републике Србије, с тим што
средства за ове намене не могу бити виша од 0,3% БДП на годишњем нивоу.
Услови, висина и динамика исплате овог новчаног износа утврђују се актом
Владе, а средства за исплату обезбедиће се из буџета Републике Србије.
Међутим, изузетно, наведени новчани износ у 2018. години исплатиће се из
средстава Фонда.
Такође, с обзиром на постигнуте финансијске ефекте, предлаже се да
закључно са 30. септембром 2018. године, престане да важи Закон о
привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РСˮ,
бр.116/14 и 99/16). С тим у вези, основ за исплату пензије за месец октобар
2018. године и њено даље усклађивање, чини пензија исплаћена, односно
припадајућа за месец октобар 2014. године, усклађена према важећим
прописима. Што се тиче корисника пензије, који нису били у исплати за месец
октобар 2014. године, већ после тог месеца, основ за исплату пензије за месец
октобар 2018. године и њено даље усклађивање, чини прва припадајућа
пензија, у складу са законом, усклађена према важећим прописима. Доспеле, а
неисплаћене пензије закључно са пензијама за септембар 2018. године,
исплатиће се у складу са наведеним одредбама закона.
Уз члан 39.
Уместо накнаде за набавку специјалних помагала под условима
утврђеним прописима који су важили до почетка примене Закона, овом
одредбом се предлаже да осигураник, корисник пензије – слепо лице и слепо
дете осигураника, право на специјална помагала за читање и писање –
репродуктор, Брајеву писаћу машину и друга електронска односно дигитална
помагала остварује на начин прописан актом министра надлежног за послове
пензијског и инвалидског осигурања, до доношења одговарајућих прописа.
Предлаже се такође да наведени акт буде донет најкасније до 1. јануара 2019.
године.
Уз члан 50.
Одребе чл. 6, 13, 16, чл. 20. до 25, чл. 27. до 29, чл. 30. до 33. и члана
38. овог закона, примењиваће се почев од 1. јануара 2019. године, из разлога
што је неопходно да се наведене одредбе примењује јединствено на нивоу
целе календарске године, а из због тога што је неопходно да се надлежни
органи и организације потпуно прилагоде овим променама.
Уз члан 55.
Овом одредбом предлаже се да овај закон ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.
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IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона средства су обезбеђена Финансијским
планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018.
годину и то (у милијардама динара): 615.580. за 2018.годину, 638.780. за 2019.
годину и 638.780. динара за 2020. годину.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Укупна друштвено-економска ситуација посебно је актуелизовала
питањa која су везана за систем пензијског и инвалидског осигурања, као што
су: престанак важења Закона о привременом уређивању начина исплате
пензија („Службени гласник РСˮ, бр. 116/14 и 99/16), промена начина обрачуна
висине превремене старосне пензије за осигуранике којима се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем, привремена решења, укидање обуставе 1/3
пензије, увођење могућности исплате новчаног износа као увећања уз пензију и
др. С обзиром на изузетан значај понуђених законских решења, јер непосредно
унапређују материјални положај појединих категорија корисника пензија, затим
да би њихова примена имала позитивне ефекте, не само у области пензијског и
инвалидског осигурања, већ и у области укупне привредне сфере (растерећење
послодаваца непотребним административним захтевима), као и имајући у виду
да би недоношење овог закона по хитном поступку могло да произведе
последице на рад органа и организација, предлаже се да се овај закон донесе
по хитном поступку. Такође, овим законом се уважавају рокови за предузимање
мера у односу на пензијску администрацију, који су утврђени у стратешким
документима Владе, везаним за реформу јавне управе.
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА

Планираним изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском
осигурању (у наставку: Закон) наставља се процес нормативног уређивања
области пензијског и инвалидског осигурања, који је започет 2001. године.
Основни циљ свих промена је прилагођавање обавезног пензијског и
инвалидског осигурања, као најважнијег дела пензијског система,
демографским променама (пре свега, процесу старења становништва),
економским околностима, али и са стратешким опредељењем државе за
успостављање модерне и ефикасне администрације.
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону
Изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању,
предлаже се праведнији обрачун висине превремене старосне пензије за
осигуранике којима се увећава стаж осигурања, тзв. „бенефицирани стажˮ, а
који, у складу са одредбама закона, имају право на снижавање опште старосне
границе приликом одласка у пензију. Наиме, проценат умањења превремене
старосне пензије за ове осигуранике утврђиваће се у односу на њихову снижену
старосну границу, а не у односу на општу старосну границу, како је то сада
предвиђено Законом.
Поред тога, изменама одређених одредби Закона значајно се смањују
обавезе послодаваца у погледу попуњавања и достављања Републичком фонду
за пензијско и инвалидско осигурање различитих пријава (нпр. укидање обрасца
М4, и других образаца – укида се укупно 16 образаца), Наиме, предложеним
изменама врши се усклађивање и са Законом о Централном регистру обавезног
социјалног осигурања („Службени гласник РСˮ, бр. 30/210, 44/214 – др. закон и
116/2014), као и дефинисање основа за преузимање података од других органа и
организација (што већ у одређеној мери у пракси већ функционише). Између
осталог, тиме се уважавају рокови за предузимање мера реформе пензијске
администрације, који су утврђени у стратешким документима Владе, везаним за
реформу јавне управе и смањења административних терета.
Обезбеђује се већа правна сигурност корисника пензија. Наиме, у циљу
смањења броја привремених решења Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање, предлаже се измена у начину обрачуна последње
године стажа осигурања. Према досадашњој пракси, последњу годину стажа
осигурања је било могуће обрачунати тек по истеку године, када Републички
завод за статистику објави просечну годишњу зараду у Републици, тако да је
Фонд морао да доноси привремена решења за све захтеве поднете током
године. Овом променом значајно ће се побољшати ефикасност рада Фонда и
смањити административни трошкови. Поред тога, уводи се орочавање трајања
привремених решења (три године) у случају непостојања свих потребних
података за доношење коначног решења.
Корисници пензије којима је била вршена обустава до 1/3 висине пензије,
из разлога што нису уплатили све доспеле износе доприноса, а сами су били
обвезници уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, према
предложеним изменама, убудуће ће примати пензију према уплаћеним
доприносима. Наиме предлаже се престанак овлашћења Фонда да врши принудну
наплату на име неуплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
обуставом 1/3 пензије тој категорији корисника. На овај начин врши се
разграничење надлежности различитих институција, јер је за контролу и наплату
доприноса за социјално осигурање надлежна Пореска управа.
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Социјални положај корисника пензија биће унапређен предложеном
могућношћу исплате увећања уз пензију. Тиме се даје законска могућност
увећања укупних примања пензионера у складу са позитивним економским
кретањима и финансијским могућностима буџета Републике, односно Фонда.
Поред тога, такође је дата могућност да се средства Фонда могу изузетно
користити и за исплату новчане помоћи корисницима пензије и новчане накнаде, у
износу који Влада утврди.
Такође, предложеним укидањем важења Закона о привременом уређивању
начина исплате пензија („Службени гласник РС”, бр.116/14 и 99/16), корисници
пензија на које су се примењивале одредбе овог Закона, надаље ће примати
пензије без умањења.
2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди
Предложено укидање Закона о привременом уређивању начина исплате
пензија („Службени гласник РС”, бр.116/14 и 99/16) и враћање пензија у исплати
на ниво без умањења, непосредно утиче на раст средстава за исплату пензија
и припадајућих доприноса за здравствено осигурање пензионера за 30,6
милијарди динара на годишњем нивоу, у 2019. и наредним годинама.
За спровођење овог закона средства су обезбеђена Финансијским
планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018.
годину и то (у милијардама динара): 615.580. за 2018.годину, 638.780. за 2019.
годину и 638.780. динара за 2020. годину.
Висина потребних средстава за исплату увећања уз пензију и исплату
новчане помоћи зависиће од критеријума које буде дефинисала Влада, у
складу са економским кретањима и расположивим финансијским средствима.
Предложеном изменом начина обрачуна висине превремене старосне
пензије за осигуранике којима се увећава стаж осигурања, тзв. „бенефицирани
стаж” очекују се увећани расходи за пензије али у износу нижем од 100 милиона
динара на годишњем нивоу.
Измене Закона које се односе на матичну евиденцију РФПИО и укидање
М4 обрасца, непосредно ће позитивно утицати на смањење административних
трошкова и послодаваца и пензијске администрације.
3. Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају
трошкове које ће он стварати
Укидањем Закона о привременом уређивању начина исплате пензија,
висина пензија у исплати се враћа на ниво без умањења, што је резултат
позитивних економских кретања. Тиме се омогућује да пензионери који су
поднели највећи терет процеса фискалне консолидације осете корист од
унапређења стања у економији државе.
Законско регулисање увећања уз пензију и исплате једнократне помоћи
даје основ за даље унапређење социјалног положаја угроженијих категорија
пензионера. Очување адекватног нивоа пензија је један од основних циљева
пензијског система.
Осталим предложеним изменама се унапређује праведност и
предвидљивост система, као и ефикасност рада РФПИО.
4. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на
тржишту и тржишна конкуренција
Измене које се односе на побољшање ефикасности рада пензијске
администрације и непосредну размену података између институција социјалног
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осигурања (РФПИО, РФЗЗ, НСЗ), Пореске управе итд. непосредно утичу и на
привреду, јер олакшавају административне послове послодаваца, а тиме се
смањују и њихови трошкови рада. Овим се унапређује економско окружење
чиме се олакшава отварање нових и ефикасније пословање постојећих
привредних субјеката.
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о
Закону
Овај закон је у поступку припреме
министарствима и другим надлежним органима.

достављен

надлежним

6. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се
остварило оно што се доношењем закона намерава
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
надлежно је за спровођење Закона, за његову уједначену примену на
територији Републике, као и за давање мишљења о његовој примени.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као надлежан за
спровођење пензијског и инвалидског осигурања, ће прилагодити своје
активности измењеним законским одредбама.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА
ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ
Члан 12.
Осигураници самосталних делатности јесу:
1) лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну или
другу делатност, ако нису обавезно осигурана по основу запослења;
2) лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава у складу
са законом, који у њима раде, без обзира да ли су у радном односу у привредном
друштву чији су оснивач односно члан;
3) лица која обављају послове по основу уговора о делу односно послове
по основу ауторског уговора, као и послове по основу других уговора, код којих за
извршен посао остварују накнаду (у даљем тексту: уговорена накнада), а нису
осигурани по другом основу;
4) свештеници и верски службеници ако нису обавезно осигурани по
основу запослења;
5) лица која су престала да обављају самосталну делатност, док остварују
новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању.
Радом у смислу става 1. тачка 2) овог члана сматра се и представљање и
заступање привредних друштава од стране њихових оснивача, односно чланова
на основу уписа у регистар надлежне организације, као и обављање
пословодствених овлашћења и послова управљања у складу са законом којим се
уређује положај привредних друштава.
Члан 15.
Лица која нису обавезно осигурана у смислу овог закона, односно нису
корисници права на пензију, могу се укључити у обавезно осигурање и обезбедити
права из овог осигурања под условима, у обиму и на начин предвиђен овим
законом.
Својство осигураника из става 1. овог члана стиче се даном подношења
захтева, а изузетно, на захтев лица, најраније 30 дана пре подношења захтева.
Својство осигураника из става 1. овог члана престаје даном за који се лице
у захтеву определи ИЛИ АКО ДОПРИНОС НЕ ПЛАТИ У РОКУ ОД ШЕСТ
МЕСЕЦИ ОД ДАНА ДОСПЕЛОСТИ.
СВОЈСТВО ОСИГУРАНИКА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕСТАЈЕ
НАЈРАНИЈЕ СА ПОСЛЕДЊИМ ДАНОМ ЗА КОЈИ ЈЕ ДОПРИНОС ПЛАЋЕН.
Подношење захтева за стицање права на старосну, превремену старосну
пензију односно инвалидску пензију сматра се захтевом за престанак својства
осигураника из става 1. овог члана, уколико су испуњени услови за стицање ових
права.
Својство осигураника из става 1. овог члана може се стећи под условом да
није наступио неки од случајева по основу којих се остварује право у складу са
овим законом, а уколико је наступио неки од тих случајева, својство осигураника
може се стећи само за случај који није наступио.
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Члан 20.
Осигуранику који је на радним местима на којима се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем навршио најмање 2/3 од укупно навршеног стажа
осигурања, старосна граница за стицање права на старосну пензију, утврђена у
члану 19. тачка 1) овог закона, снижава се зависно од степена увећања стажа за
по једну годину, и то:
1) за сваких пет година проведених на радном месту, односно послу на
коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 14 месеци;
2) за сваке четири године проведене на радном месту, односно послу на
коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 15 месеци;
3) за сваке три године проведене на радном месту, односно послу на коме
се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 16 месеци;
4) за сваку једну годину и шест месеци проведених на радном месту,
односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж
осигурања као 18 месеци.
Старосна граница из става 1. овог члана може се снижавати највише до 55
година живота.
Изузетно од става 2. овог члана, старосна граница за осигуранике који раде
ИМАЈУ 2/3 ЕФЕКТИВНО ПРОВЕДЕНИХ на пословима из става 1. тачка 4) овог
члана У ОДНОСУ НА УКУПНО ВРЕМЕ ЕФЕКТИВНО ПРОВЕДЕНО НА РАДНИМ
МЕСТИМА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ
ТРАЈАЊЕМ може се снижавати највише до 50 година живота.
Члан 46.
У стаж осигурања, у смислу члана 44. овог закона, рачуна се време које је
осигураник провео на раду по основу кога је био обавезно осигуран и за које је
уплаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање.
У СТАЖ ОСИГУРАЊА, У СМИСЛУ ЧЛАНА 44. ОВОГ ЗАКОНА,
ОСИГУРАНИКУ СЕ РАЧУНА ВРЕМЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПЛАЋЕН ДОПРИНОС ЗА
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ПО БИЛО КОМ ОСНОВУ ЗА КОЈИ
ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
Члан 56.
Радна места, односно послове лица из члана 55. став 2. овог закона, као и
степен увећања стажа осигурања утврђује надлежни министар у складу са
законом, односно директор Безбедносно-информативне агенције, споразумно са
министром надлежним за послове пензијског и инвалидског осигурања.
РАДНА МЕСТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈУ СЕ НА ОСНОВУ
АКТА О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ЊИХОВО УТВРЂИВАЊЕ,
КОЈИ ДОНОСЕ НАДЛЕЖНИ МИНИСТАР У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ОДНОСНО
ДИРЕКТОР БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНЕ АГЕНЦИЈЕ, СПОРАЗУМНО СА
МИНИСТРОМ НАДЛЕЖНИМ ЗА ПОСЛОВЕ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ
ОСИГУРАЊА.
ЗА ПРИПРЕМУ АКТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, МИНИСТАР НАДЛЕЖАН
ЗА ПОСЛОВЕ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ОБРАЗУЈЕ
СТРУЧНУ КОМИСИЈУ.
На акте из става 1. СТ. 1. И 2. овог члана сагласност даје Влада Републике
Србије.
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ЧЛАН 63A
ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 63. СТ. 1. И 3. ОВОГ ЗАКОНА, ГОДИШЊИ
ЛИЧНИ КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ У КОЈОЈ СЕ ОСТВАРУЈЕ
ПРАВО ПРЕДСТАВЉА ОДНОС УКУПНЕ ЗАРАДЕ, ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И
ВИСИНЕ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ОСИГУРАНИКА, ОСТВАРЕНЕ ЗА ТУ
КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ И ОБРАЧУНСКОГ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ
ЗАРАДЕ ЗА ИСТУ КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ.
ОБРАЧУНСКИ ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ ЗАРАДЕ ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА ИЗРАЧУНАВА СЕ ТАКО ШТО СЕ ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА ЗАРАДА У
РЕПУБЛИЦИ ЗА ПЕРИОД ОД ПОЧЕТКА КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ЗАКЉУЧНО СА
МЕСЕЦОМ КОЈИ ДВА МЕСЕЦА ПРЕТХОДИ МЕСЕЦУ У КОЈЕМ ОСИГУРАНИК
ОСТВАРУЈЕ ПРАВО, ПОМНОЖИ БРОЈЕМ 12.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ОБРАЧУНСКИ ИЗНОС
ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ ЗАРАДЕ ЗА ОСИГУРАНИКЕ КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО У
ЈАНУАРУ И ФЕБРУАРУ ИЗРАЧУНАВА СЕ ТАКО ШТО СЕ ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА
ЗАРАДА У РЕПУБЛИЦИ ЗА ЈАНУАР ТЕ ГОДИНЕ ПОМНОЖИ БРОЈЕМ 12.
ПОДАТАК О ПРОСЕЧНОЈ МЕСЕЧНОЈ ЗАРАДИ У РЕПУБЛИЦИ ЗА
ПЕРИОД ОД ПОЧЕТКА КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ДО КРАЈА СВАКОГ МЕСЕЦА У
КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ, ОБЈАВЉУЈЕ ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ
СТАТИСТИКЕ.
ПОДАТАК О ОБРАЧУНСКОМ ИЗНОСУ ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ ЗАРАДЕ
УТВРЂУЈЕ И ОБЈАВЉУЈЕ ФОНД.
Члан 66.
Осигуранику коме се не могу утврдити годишњи лични коефицијенти ни
за једну календарску годину, у смислу члана 63. став 1. овог закона, годишњи
лични коефицијент износи један.
Осигуранику за кога у матичној евиденцији нису утврђени подаци о
заради, накнади зараде, односно основици осигурања за поједине календарске
године за израчунавање годишњег личног коефицијента, узима се:
1) за период од 1. јануара 1970. године до 31. децембра 1992. године просечна годишња нето зарада запослених у Републици Србији;
2) за период од 1. јануара 1994. године до 31. децембра 1998. године износ гарантоване зараде;
3) за период од 1. јануара 1999. године до 31. августа 2004. године износ најниже основице осигурања за I и II степен стручности;
4) за период од 1. септембра 2004. године - износ најниже месечне
основице доприноса.
ОСИГУРАНИКУ ЗА КОГА У МАТИЧНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ НИСУ УТВРЂЕНИ
ПОДАЦИ О ЗАРАДИ, НАКНАДИ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦИ ОСИГУРАЊА
ЗА ПОЈЕДИНЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ГОДИШЊЕГ
ЛИЧНОГ КОЕФИЦИЈЕНТА, ЗА ТЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ УЗИМА СЕ
ВРЕДНОСТ ЛИЧНОГ КОЕФИЦИЈЕНТА УТВРЂЕНА НА НАЧИН ПРОПИСАН
ЧЛАНОМ 67. ОВОГ ЗАКОНА.
Осигуранику из става 2. овог члана, који нема утврђен стаж осигурања за
целу календарску годину, годишњи лични коефицијент утврђује се сразмерно
стажу осигурања навршеном у тој календарској години.
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ЧЛАН 70Г
ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛ. 70А И 70Б ЗАКОНА, ОСИГУРАНИЦИМА КОЈИМА СЕ
СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ И КОЈИ ИМАЈУ
ПРАВО НА СНИЖАВАЊЕ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ПРИМЕНОМ ЧЛАНА 20. ОВОГ
ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ, ВИСИНА
ПРЕВРЕМЕНE СТАРОСНE ПЕНЗИЈE ОДРЕЂУЈЕ СЕ ТАКО ШТО СЕ
УМАЊЕЊЕ ВРШИ ЗА СВАКИ МЕСЕЦ РАНИЈЕГ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ У
ОДНОСУ НА СТАРОСНУ ГРАНИЦУ УТВРЂЕНУ СНИЖАВАЊЕМ.
Члан 80б
Изузетно од члана 80. овог закона, за време примене Закона о
привременом уређивању начина исплате пензија ("Службени гласник РС", број
116/14) пензије се могу повећавати само у складу са законом којим се уређује
буџетски систем и законом којим се уређује буџет.
ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 80. ОВОГ ЗАКОНА, ДО ДОСТИЗАЊА
ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЖИВОСТИ СИСТЕМА ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ
ОСИГУРАЊА, ПЕНЗИЈЕ ЋЕ СЕ УСКЛАЂИВАТИ НА НАЧИН УТВРЂЕН
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ БУЏЕТ И БУЏЕТСКИ СИСТЕМ.
Члан 96.
Промене у стању инвалидности које су од утицаја на право на
инвалидску пензију признату правоснажним решењем, утврђују се у поступку
покренутом на захтев осигураника, односно по службеној дужности.
ПРОМЕНЕ У СТАЊУ ИНВАЛИДНОСТИ, ПОТРЕБЕ ЗА ПОМОЋИ И
НЕГОМ ДРУГОГ ЛИЦА И ТЕЛЕСНОГ ОШТЕЋЕЊА КОЈЕ СУ ОД УТИЦАЈА НА
ПРАВО ПРИЗНАТО ПРАВНОСНАЖНИМ РЕШЕЊЕМ, УТВРЂУЈУ СЕ У
ПОСТУПКУ ПОКРЕНУТОМ НА ЗАХТЕВ ОСИГУРАНИКА, КОРИСНИКА ПРАВА,
ОДНОСНО ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, У СКЛАДУ СА ОПШТИМ АКТОМ
ФОНДА.
Фонд одређује обавезан контролни преглед корисника права, најкасније
у року од три године од дана утврђивања инвалидности, осим у случајевима
предвиђеним општим актом фонда.
На акт из става 2. овог члана сагласност споразумно дају министар
надлежан за послове пензијског и инвалидског осигурања и министар надлежан
за послове здравља.
ЧЛАН 98А
АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ,
АЛИ СЕ, НА ОСНОВУ ЧИЊЕНИЦА И ПОДАТАКА УТВРЂЕНИХ У МАТИЧНОЈ
ЕВИДЕНЦИЈИ, НЕ МОЖЕ ОДЛУЧИТИ О КОНАЧНОМ ИЗНОСУ ПЕНЗИЈЕ,
ДОНОСИ СЕ ПРИВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ О АКОНТАТИВНОМ ИЗНОСУ ПЕНЗИЈЕ,
У КОМЕ МОРА БИТИ ИЗРИЧИТО НАГЛАШЕНО ИЗ КОЈИХ РАЗЛОГА НИЈЕ
МОГУЋЕ ОДРЕДИТИ КОНАЧАН ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ.
АКОНТАТИВАН ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРЕМА ПОДАЦИМА
КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ФОНД И УСКЛАЂУЈЕ СЕ НА НАЧИН ПРЕДВИЂЕН ЗА
УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА.
НАКОН УТВРЂИВАЊА НЕДОСТАЈУЋИХ ЧИЊЕНИЦА И ПОДАТАКА,
ПРИВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СЕ, ПО СЛУЖБЕНОЈ
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ДУЖНОСТИ, ЗАМЕЊУЈЕ РЕШЕЊЕМ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ КОНАЧАН ИЗНОС
ПЕНЗИЈЕ, ОД ДАНА УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ.
У СЛУЧАЈУ ДА У РОКУ ОД ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА
ПРАВНОСНАЖНОСТИ ПРИВРЕМЕНОГ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
НИСУ УТВРЂЕНЕ НЕДОСТАЈУЋЕ ЧИЊЕНИЦЕ И ПОДАЦИ, АКОНТАТИВНИ
ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ ПОСТАЈЕ КОНАЧАН, О ЧЕМУ СЕ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ ПО
СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.
АКО СЕ УТВРДИ ДА ЈЕ КОРИСНИКУ ИСПЛАЋЕН МАЊИ АКОНТАТИВНИ
ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ ОД КОНАЧНОГ ИЗНОСА, ФОНД ЋЕ ИСПЛАТУ ИЗНОСА
РАЗЛИКЕ ИЗВРШИТИ КОРИСНИКУ У ЦЕЛОСТИ ОДЈЕДНОМ.
АКО СЕ УТВРДИ ДА ЈЕ КОРИСНИКУ ИСПЛАЋЕН ВЕЋИ АКОНТАТИВНИ
ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ ОД КОНАЧНОГ ИЗНОСА, ФОНД ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О
ОБАВЕЗИ ПОВРАЋАЈА ВИШЕ ИСПЛАЋЕНОГ ИЗНОСА. О НАЧИНУ
ПОВРАЋАЈА, ФОНД И КОРИСНИК ПЕНЗИЈЕ СПОРАЗУМЕВАЈУ СЕ.
УКОЛИКО СЕ ФОНД И КОРИСНИК НЕ СПОРАЗУМЕЈУ О НАЧИНУ
ПОВРАЋАЈА ИЗНОСА РАЗЛИКЕ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, ФОНД ЋЕ ВРШИТИ
ОБУСТАВУ ДО 1/3 МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ПЕНЗИЈЕ, СВЕ ДОК СЕ НА ТАЈ НАЧИН
ИЗНОС РАЗЛИКЕ НЕ ИЗМИРИ.
Члан 108.
Пензије и новчане накнаде утврђују се у месечном износу и исплаћују
уназад, ПО ДИНАМИЦИ УТВРЂЕНОЈ ОПШТИМ АКТОМ ФОНДА.
Корисник пензије и новчане накнаде може да овласти друго лице
ПУНОМОЋНИКА да у његово име прима пензију или новчану накнаду.
Овлашћење из става 2. овог члана важи најдуже 12 месеци од дана
његовог издавања и може се продужити.
ПУНОМОЋЈЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА МОРА БИТИ ОВЕРЕНО И
ВАЖИ ДО ЊЕГОВОГ ОПОЗИВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА, ОДНОСНО ДО
ДАНА СМРТИ КОРИСНИКА.
ФОНД ЈЕ ДУЖАН ДА КОРИСНИКУ ПРАВА КОЈИ ЈЕ ЛИШЕН ПОСЛОВНЕ
СПОСОБНОСТИ, ОДНОСНО СТАВЉЕН ПОД СТАРАТЕЉСТВО ДРУГОГ ЛИЦА,
ИСПЛАЋУЈЕ ИЗНОСЕ ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ НАКНАДЕ У СКЛАДУ
СА ОДЛУКОМ НАДЛЕЖНЕ УСТАНОВЕ.
ФОНД ЈЕ ДУЖАН ДА КОРИСНИКУ ПРАВА КОЈИ ЈЕ СМЕШТЕН У
УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, НА ЊЕГОВ ЗАХТЕВ, РАДИ ПОКРИВАЊА
ТРОШКОВА СМЕШТАЈА, ИСПЛАЋУЈЕ ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ
НАКНАДЕ НА РАЧУН КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН У ОДЛУЦИ НАДЛЕЖНЕ УСТАНОВЕ.
ЛИЦЕ ИЗ СТ. 2. И 5. И СТАРАЛАЦ ЛИЦА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА
ДУЖНИ СУ ДА ФОНДУ У РОКУ ОД 15 ДАНА ПРИЈАВЕ ПРОМЕНУ КОЈА ЈЕ ОД
УТИЦАЈА НА ПРАВО, ОДНОСНО ОБИМ КОРИШЋЕЊА ПРАВА.
Корисник пензије и новчане накнаде дужан је да, на захтев Фонда, достави
уверење о животу.
Члан 109.
Фонд је дужан да кориснику права исплаћује износе који му припадају у
месту његовог пребивалишта у Републици Србији.
ФОНД ЈЕ ДУЖАН ДА КОРИСНИКУ ПРАВА ИСПЛАЋУЈЕ ИЗНОСЕ
ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ НАКНАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.
ИСПЛАТА ИЗ ЧЛАНА 1. ОВОГ СТАВА ВРШИ СЕ ПРЕКО БАНКЕ.
ФОНД ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР СА БАНКОМ РАДИ РЕГУЛИСАЊА
МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ СА НАЧИНОМ, УСЛОВИМА ИСПЛАТЕ И
ПОВРАЋАЈЕМ ПЕНЗИЈА, ОДНОСНО НОВЧАНИХ НАКНАДА.
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БАНКА ЈЕ ОБАВЕЗНА ДА ИЗНОСЕ ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ
НАКНАДЕ КОЈИ СУ ИСПЛАЋЕНИ НАКОН СМРТИ КОРИСНИКА, ВРАТИ ФОНДУ
НА ЊЕГОВ ЗАХТЕВ, ОДНОСНО НЕ МОЖЕ ИЗ ТИХ ИЗНОСА НАМИРИТИ СВОЈА
ПОТРАЖИВАЊА КОЈА ИМА ПРЕМА КОРИСНИКУ ПРАВА.
БАНКА ОДГОВАРА ЗА НАСТАЛУ ШТЕТУ АКО НЕ ПОСТУПИ НА НАЧИН
УТВРЂЕН У СТАВУ 4. ОВОГ ЧЛАНА.
Члан 120.
Осигураник који сам плаћа допринос за пензијско и инвалидско
осигурање, ако нису уплаћени сви доспели износи доприноса, права из
пензијског и инвалидског осигурања остварује и користи сразмерно периодима
осигурања за које су уплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање.
ОСИГУРАНИК КОЈИ НЕМА УПЛАЋЕНЕ ДОПРИНОСЕ ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА ЦЕО ПЕРИОД У КОМЕ ЈЕ БИО ОБАВЕЗНО
ОСИГУРАН, ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА
ОСТВАРУЈЕ И КОРИСТИ СРАЗМЕРНО ПЕРИОДИМА ОСИГУРАЊА ЗА КОЈЕ
СУ УПЛАЋЕНИ ДОПРИНОСИ ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ.
Фонд ће извршити обуставу 1/3 месечног износа пензије утврђене у
ставу 1. овог члана, све док се на тај или други начин не намире неуплаћени
доспели износи доприноса,.
По намирењу неуплаћених доспелих износа доприноса, осигураник из
става 1. овог члана остварује права из пензијског и инвалидског осигурања на
основу укупног стажа почев од дана стицања права из става 1. овог члана.
Члан 123.
Доспели месечни износи пензије, новчаних накнада, који нису могли
бити исплаћени због околности које је проузроковао корисник, накнадно ће се
исплатити највише за 12 месеци уназад рачунајући од дана када, по престанку
деловања тих околности, корисник поднесе захтев за исплату.
КОРИСНИКУ КОЈИ БЛАГОВРЕМЕНО НЕ ДОСТАВИ УВЕРЕЊЕ О
ЖИВОТУ, ОВЛАШЋЕЊЕ, ПОТВРДУ О ШКОЛОВАЊУ, ИЛИ ОБАВЕШТЕЊЕ О
ПРОМЕНИ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ/ПРОВЕРИТИ ПО
СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, А КОЈИ СУ ОД УТИЦАЈА НА ПРАВО, ОДНОСНО
ОБИМ КОРИШЋЕЊА ТОГ ПРАВА ОБУСТАВЉА СЕ ИСПЛАТА ДОСПЕЛИХ
МЕСЕЧНИХ ИЗНОСА ПЕНЗИЈА, ОДНОСНО НОВЧАНИХ НАКНАДА.
ДОСПЕЛИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ПЕНЗИЈА, НОВЧАНИХ НАКНАДА, КОЈИ
НИСУ МОГЛИ БИТИ ИСПЛАЋЕНИ ЗБОГ ОКОЛНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА, НАКНАДНО ЋЕ СЕ ИСПЛАТИТИ НАЈВИШЕ ЗА 12 МЕСЕЦИ УНАЗАД
РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА КАДА, ПО ПРЕСТАНКУ ДЕЛОВАЊА ТИХ ОКОЛНОСТИ,
КОРИСНИК ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ.
Члан 126.
Матична евиденција се води по прописаним јединственим
методолошким принципима.
Подаци се ПРЕУЗИМАЈУ, ОДНОСНО уносе у матичну евиденцију према
прописаном јединственом кодексу шифара.
Подаци се уносе у матичну евиденцију на основу пријава поднесених на
прописаним обрасцима које се могу достављати и путем средстава за електронску
обраду података, односно у електронској форми, у складу са законом.
ПОДАЦИ СЕ ПРЕУЗИМАЈУ, ОДНОСНО УНОСЕ У МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ НА ОСНОВУ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
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МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ,
ЦЕНТРАЛНОГ
РЕГИСТРА
ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА, ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ФОНДА, ДРУГИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОДАВАЦА, КАО И НА ОСНОВУ ЈАВНИХ ИСПРАВА И
ДРУГИХ ДОКАЗА ЗАСНОВАНИХ НА ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА КОЈЕ
СЕ ВОДЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ДОСТАВЉЕНИХ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ,
ПУТЕМ СРЕДСТАВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА ИЛИ НА ДРУГИ
НАЧИН.
Акте односно обрасце из ст. 1. до 3. овог члана прописује Влада Републике
Србије.
АКТЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ ВЛАДА.
Члан 127.
Матична евиденција устројава се уношењем података о осигуранику на
основу пријаве на осигурање.
ФОНД АУТОМАТСКИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ИЗ СЛУЖБЕНИХ
ЕВИДЕНЦИЈА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕУЗИМА СЛЕДЕЋЕ
ПОДАТКЕ:
1) ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА, ПРЕЗИМЕ И ИМЕ И
ИСТОРИЈАТ ПРОМЕНА ТИХ ПОДАТАКА СА ДАТУМОМ ПРОМЕНЕ,
ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА,
ПОЛ, ПРОМЕНА ПОЛА, ДАН, МЕСЕЦ И ГОДИНА РОЂЕЊА, ДРЖАВЉАНСТВО,
ДАН, МЕСЕЦ И ГОДИНА СКЛАПАЊА, ОДНОСНО ПРЕСТАНКА БРАКА, ДАН,
МЕСЕЦ И ГОДИНА СМРТИ;
2) ОПШТИНА, МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО
БОРАВИШТА, ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК У ИНОСТРАНСТВУ, ИСТОРИЈАТ
ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО БОРАВИШТА СА ДАТУМОМ ИЗВРШЕНИХ
ПРИЈАВА, ПОСЕДОВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКИХ ДОКУМЕНАТА;
3) ИСТОРИЈАТ РАДНО-ПРАВНОГ СТАТУСА ЛИЦА, ОДНОСНО
ДЕЛАТНОСТИ КОЈИМА СЕ ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА БАВЕ, ПОРЕСКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ, ВИСИНА ПРИХОДА ПО СВИМ ОСНОВИМА И
УПЛАЋЕНИХ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ,
СТАЊЕ ДУГА НА ПОРЕСКИМ РАЧУНИМА, О ИЗМИРЕНОМ ПОРЕСКОМ ДУГУ
ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА, ПРИВРЕМЕНИ ПРЕКИД У ПОСЛОВАЊУ,
СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАД И ИСПЛАЋЕНА ДАВАЊА, ПОВРЕДА НА РАДУ И ВАН
РАДА, О ПОСЕДУ ОБРАДИВОГ ЗЕМЉИШТА И СТРУКТУРИ ФОНДОВА КОЈИ
СУ У ВЕЗИ СА ОСНОВОМ ОСИГУРАЊА, О ЧЛАНОВИМА ДОМАЋИНСТВА;
4) ПЕРИОД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, ПЕРИОД ПРИМАЊА НОВЧАНЕ,
ОДНОСНО ПРИВРЕМЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ;
5) ДРУГЕ ПОДАТКЕ КОЈИ СУ НЕСПОРНО ОД УТИЦАЈА НА СТИЦАЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА.
ПОДАЦИ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ПРЕУЗИМАЈУ ПОВЕЗИВАЊЕМ БАЗА
ПОДАТАКА СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, БЕЗ САГЛАСНОСТИ ЛИЦА, А ЗАШТИТА ПОДАТАКА
СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ОПШТИМ АКТОМ ФОНДА.
Члан 130.
У матичну евиденцију, поред података из члана 129. став 1. тач. 1) до 4)
овог закона, уносе се и следећи подаци о корисницима права из пензијског и
инвалидског осигурања:
1) о врсти пензије;
2) о правном основу за утврђивање пензије;
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3) о датуму стицања права на пензију и датуму почетка исплате, обуставе
и поновне исплате пензије, као и о правном основу за обуставу, односно
поновну исплату пензије;
4) о инвалидности, узроку инвалидности и дијагнози;
5) о износу пензије на дан остваривања права.
У матичну евиденцију уносе се и подаци о сродству корисника породичне
пензије са умрлим осигураником, односно корисником пензије по основу кога је
остварено право на породичну пензију.
У МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ПОРЕД ПОДАТАКА ИЗ ЧЛАНА 129. СТАВ 1.
ТАЧ. 1) ДО 4) ОВОГ ЗАКОНА, УНОСЕ СЕ И СЛЕДЕЋИ ПОДАЦИ О
КОРИСНИЦИМА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА:
1) О ВРСТИ ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ НАКНАДЕ;
2) О ПРАВНОМ ОСНОВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО
НОВЧАНЕ НАКНАДЕ;
3) О ДАТУМУ СТИЦАЊА ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ, ОДНОСНО НОВЧАНУ
НАКНАДУ И ДАТУМУ ПОЧЕТКА ИСПЛАТЕ, ОБУСТАВЕ И ПОНОВНЕ ИСПЛАТЕ
ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ НАКНАДЕ, КАО И О ПРАВНОМ ОСНОВУ ЗА
ОБУСТАВУ, ОДНОСНО ПОНОВНУ ИСПЛАТУ ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ
НАКНАДЕ;
4) О ИНВАЛИДНОСТИ, УЗРОКУ ИНВАЛИДНОСТИ И ДИЈАГНОЗИ;
5) О СТЕПЕНУ И УЗРОКУ ТЕЛЕСНОГ ОШТЕЋЕЊА;
6) О ИЗНОСУ ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ НАКНАДЕ НА ДАН
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА;
7) О ИЗНОСУ ИСПЛАЋЕНЕ ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ НАКНАДЕ;
8) О СМРТИ КОРИСНИКА ПРАВА.
У МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ УНОСЕ СЕ И ПОДАЦИ О СРОДСТВУ
КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ СА УМРЛИМ ОСИГУРАНИКОМ,
ОДНОСНО КОРИСНИКОМ ПЕНЗИЈЕ ПО ОСНОВУ КОГА ЈЕ ОСТВАРЕНО
ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ.
ЧЛАН 130А
КОРИСНИКУ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА
ФОНД ИЗДАЈЕ ПЕНЗИОНЕРСКУ КАРТИЦУ.
УСЛОВИ И НАЧИН ИЗДАВАЊА И КОРИШЋЕЊА, КАО И ИЗГЛЕД И
САДРЖАЈ ПЕНЗИОНЕРСКЕ КАРТИЦЕ, УТВРЂУЈУ СЕ ОПШТИМ АКТОМ ФОНДА.
ПЕНЗИОНЕРСКУ КАРТИЦУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗРАЂУЈЕ И
ШТАМПА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И
КОВАНОГ НОВЦА.
Члан 131.
Фонд одређује обвезницима плаћања доприноса регистарски број.
Регистарски број из става 1. овог члана састоји се од ознаке категорије
осигураника, општине, текућег редног броја регистра и контролног броја.
Члан 132.
Пријаве података за матичну евиденцију подносе фонду:
1) послодавац:
(1) пријаве података о обвезнику плаћања доприноса које обухватају
пријаве почетка и пријаве престанка пословања;
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(2) пријаву на осигурање и одјаву осигурања, за осигуранике из члана 11.
тач. 1) до 6) и тач. 8) до 11) и члана 12. став 1. тачка 3) овог закона;
(3) пријаве података за утврђивање стажа осигурања, зараде и накнаде
зараде које служе за утврђивање годишњег личног коефицијента за осигуранике
запослене и висине уплаћеног доприноса;
(4) пријаве промена података из одредаба подтач. (1) до (3) ове тачке;
(5) пријаву о уплати доприноса по основу уговорене накнаде односно
накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде;
2) надлежни орган (општинска управа односно орган надлежан за вођење
регистра привредних субјеката) - пријаву на осигурање и одјаву осигурања за
осигуранике који, у складу са законом, самостално обављају привредну делатност
и осигуранике пољопривреднике, као и пријаву промене тих података;
3) орган надлежан за послове јавних прихода - пријаве података за
основице осигурања које служе за утврђивање годишњег личног коефицијента и
висини уплаћеног доприноса - за осигуранике самосталних делатности, и
осигуранике пољопривреднике, као и пријаву промене тих података, изузев за
осигуранике из члана 12. став 1. тачка 2) који су у радном односу и тач. 3) до 5);
4) организација, савез и удружење - пријаву на осигурање и одјаву
осигурања, осим за осигуранике који самостално обављају привредну делатност,
као и пријаву промене тих података;
5) осигураник који је сам обвезник плаћања доприноса, осим осигураника
из тач. 2) до 4) овог става:
(1) пријаве података о обвезнику плаћања доприноса;
(2) пријаву на осигурање, промену података у току осигурања и одјаву
осигурања;
6) организација за запошљавање:
(1) пријаву на осигурање и одјаву осигурања за осигуранике за које је, у
складу са законом, обвезник плаћања доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање, као и пријаву промене тих података;
(2) пријаве података о утврђеном стажу осигурања, накнади зараде и
висини уплаћеног доприноса за лица из подтачке (1) ове тачке, као и пријаву
промене тих података;
7) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 101/10)
8) надлежни матичар - пријаве о смрти корисника права из пензијског и
инвалидског осигурања.
Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, уколико надлежни орган
општинске управе не поднесе пријаву на осигурање, одјаву осигурања, пријаву
промене тих података у року из члана 144. овог закона, Фонд по службеној
дужности:
1) сачињава пријаву на осигурање, одјаву осигурања, као и пријаву
промене података о осигурању за осигуранике пољопривреднике на основу
података из јавних исправа и евиденцији органа надлежног за вођење катастра
непокретности, органа надлежног за утврђивање пореза на катастарски приход од
пољопривредне делатности, органа надлежног за вођење регистра
пољопривредних газдинстава и општинског органа управе.
Фонд по службеној дужности:
1) сачињава пријаву података о утврђеном стажу осигурања, заради,
накнадама зараде, основицама осигурања, уговореним накнадама и другим
накнадама које служе за утврђивање годишњег личног коефицијента и висини
уплаћеног доприноса - за осигуранике који сами плаћају допринос за пензијско и
инвалидско осигурање, у случају када је обвезник подношења не поднесе у року из
члана 144. овог закона; 2) води посебну евиденцију о уплати доприноса по основу уговорене
накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те
накнаде.
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ФОНД УТВРЂУЈЕ У МАТИЧНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ПОДАТКЕ О:
1) СТАЖУ ОСИГУРАЊА, ЗАРАДИ, НАКНАДИ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО
ОСНОВИЦИ ОСИГУРАЊА И ВИСИНИ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, КАО И ПРОМЕНИ НАВЕДЕНИХ ПОДАТАКА;
2) ВИСИНИ ИСПЛАЋЕНЕ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ, МЕСЕЦУ И ГОДИНИ ЗА
КОЈУ ЈЕ ИСПЛАЋЕНА, ОСНОВУ ЗА ИСПЛАТУ, КАТЕГОРИЈИ ОСИГУРАНИКА,
ВИСИНИ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕ И СТАЖУ ОСИГУРАЊА ПО ТОМ ОСНОВУ, ДАТУМУ ИСПЛАТЕ
УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ И УПЛАТЕ ДОПРИНОСА, КАО И ПРОМЕНИ НАВЕДЕНИХ
ПОДАТАКА;
3) ИЗНОСУ ИСПЛАЋЕНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА ПО ОСНОВУ
ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА И ПРОМЕНИ НАВЕДЕНОГ ПОДАТКА;
4) ПЕНЗИЈСКОМ СТАЖУ;
5) ПЕНЗИЈСКОМ СТАЖУ НАВРШЕНОМ У ИНОСТРАНСТВУ;
6) СМРТИ КОРИСНИКА ПРАВА.
Члан 133.
У случају када су пријаве података за утврђивање стажа осигурања,
зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања, уговорене накнаде и друге
накнаде које служе за утврђивање висине права и висине уплаћеног доприноса
поднесене путем средстава за електронску обраду података, подносилац пријаве
је дужан да, на захтев фонда, те пријаве поднесе на прописаним обрасцима.
Члан 134.
У пријаве података за матичну евиденцију подаци се уносе само на
основу јавних исправа и евиденција прописаних законом.
ЗА ТАЧНОСТ ПОДАТАКА У ЕВИДЕНЦИЈИ И
ДОКУМЕНТАЦИЈИ,
ОДНОСНО ЈАВНОЈ ИСПРАВИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ПОДАЦИ УНОСЕ У
МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ОДГОВОРНИ СУ ОРГАНИ У ЧИЈОЈ НАДЛЕЖНОСТИ
ЈЕ ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ОДНОСНО ИЗДАВАЊЕ ЈАВНЕ ИСПРАВЕ.
УКОЛИКО ПОСТОЈИ НЕСЛАГАЊЕ ПОДАТАКА
САДРЖАНИХ У
ЕВИДЕНЦИЈАМА, ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЈАВНИМ ИСПРАВАМА ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА, ФОНД ЈЕ ДУЖАН ДА НАКОН ПРОВЕРЕ ПОДАТАКА УВИДОМ У
ЕВИДЕНЦИЈЕ, ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ, ИЗВРШИ УНОС
ТАЧНОГ ПОДАТКА У МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ НАКОН УСАГЛАШАВАЊА
ПОДАТАКА СА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ, ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИЈОМ.
Члан 135.
За тачност података унесених у пријаве података за матичну евиденцију
одговоран је подносилац пријаве.
Фонд је дужан да проверава тачност података унесених у пријаве
података за матичну евиденцију, да захтева доказе и врши увид у евиденције и
документацију на којима се заснивају подаци унесени у пријаве.
Подносилац пријаве је дужан да осигуранику, кориснику права и фонду
даје тачна обавештења, односно податке од значаја за утврђивање чињеница
важних за стицање и остваривање права из пензијског и инвалидског
осигурања, као и да фонду пружи доказе и омогући увид у евиденцију и
документацију.
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Члан 136.
Својство осигураника за лице за које је поднесена пријава на осигурање
утврђује се увођењем у матичну евиденцију издавањем потврде о пријему пријаве
на осигурање.
Приликом пријема пријаве на осигурање врши се провера података
садржаних у пријави и захтевају докази на којима се ти подаци заснивају.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се и приликом одјаве осигурања.
Подносилац пријаве дужан је да лицу, за које је поднео пријаву на
осигурање односно одјаву осигурања, преда оверену фотокопију потврде о
пријему те пријаве односно одјаве, у року од осам дана од дана њеног издавања.
Ако се на основу поднесене пријаве на осигурање утврди да нису
испуњени услови за признавање својства осигураника, подносиоцу пријаве издаје
се писмено решење.
Копије потврда о пријему пријаве на осигурање и одјаве осигурања за
осигуранике из члана 12. став 1. тачка 1) овог закона, фонд је дужан да достави
надлежном пореском органу до петог у месецу за претходни месец.
Достављање података из става 6. овог члана може се вршити и у
електронској форми.
Члан 137.
Лице за које обвезник подношења пријава није поднео пријаву на
осигурање може поднети захтев за утврђивање својства осигураника.
Захтев из става 1. овог члана може поднети и обвезник подношења
пријаве.
Фонд ће покренути поступак за утврђивање својства осигураника и када,
приликом контроле или на други начин, утврди да пријава на осигурање није
поднесена за лице које има право на пензијско и инвалидско осигурање.
ФОНД ЋЕ ПОКРЕНУТИ ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ СВОЈСТВА
ОСИГУРАНИКА КАДА ПРИЈАВА НА ОСИГУРАЊЕ НИЈЕ ПОДНЕСЕНА ЗА ЛИЦЕ
КОЈЕ ИМА ПРАВО НА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ.
У случајевима из ст. 1. до 3. овог члана фонд доноси писмено решење о
утврђивању својства осигураника.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, УКОЛИКО СЕ СВОЈСТВО
ОСИГУРАНИКА УТВРЂУЈЕ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА,
ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИЈЕ, НА ОСНОВУ УПИСА У РЕГИСТАР НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА, САВЕЗА, УДРУЖЕЊА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИЛИ НА ОСНОВУ
ОБАВЉАЊА УГОВОРЕНИХ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 11. СТАВ 1. ТАЧ. 9) И 10) И
ЧЛАНА 12. СТАВ 1. ТАЧКА 3) ЗАКОНА, КАО И У ДРУГИМ СЛУЧАЈЕВИМА У
КОЈИМА ПОСТОЈИ КОНТИНУИТЕТ ОСИГУРАЊА, ФОНД УТВРЂУЈЕ
СВОЈСТВО ОСИГУРАНИКА УНОШЕЊЕМ ПОДАТАКА У ЈЕДИНСТВЕНУ БАЗУ
ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА И
МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О ОСИГУРАНИЦИМА, БЕЗ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА.
Обвезник подношења пријаве дужан је да, на основу решења из става 4.
овог члана којим је утврђено својство осигураника, поднесе пријаву на
осигурање.
Изузетно од става 6. овог члана, Фонд сачињава пријаву на осигурање
када је не може поднети обвезник подношења пријаве.
Одредбе ст. 1. до 7. овог члана примењују се и у случају кад обвезник
подношења одјаве осигурања није поднео одјаву осигурања.
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Члан 139.
Пријаве података за матичну евиденцију подносе се фонду, односно
његовој организационој јединици, и то:
1) за осигуранике запослене из члана 11. тач. 1) до 6) и тач. 8) до 11) овог
закона - према седишту послодавца, односно његове организационе јединице
(филијала, експозитура, испостава, пословница, представништво, заступништво и
друге пословне и радне јединице);
1а) изузетно од тачке 1) овог члана за осигуранике запослене из члана 11.
тачка 2а) овог закона - према седишту послодавца;
2) за осигуранике запослене из члана 11. тачка 7) и члана 15. овог закона према пребивалишту осигураника у Републици;
3) за осигуранике самосталних делатности из члана 12. став 1. тач. 1) и 2)
овог закона, изузев осигураника који не остварују редован месечни приход - према
месту у коме је осигураник регистровао обављање делатности по основу које је
осигуран;
4) за осигуранике самосталних делатности из члана 12. став 1. тач. 4) и 5)
овог закона и за осигуранике који не остварују редован месечни приход - према
пребивалишту, односно боравишту осигураника у Републици;
4а) за осигуранике самосталних делатности из члана 12. став 1. тачка 3)
овог закона - према седишту исплатиоца накнаде;
5) за осигуранике пољопривреднике из члана 13. овог закона - према
седишту органа надлежног за утврђивање пореза на катастарски приход од
пољопривредне делатности, према седишту органа надлежног за вођење
регистра пољопривредних газдинстава.
За осигуранике који обављају послове из члана 12. став 1. тачка 3) овог
закона, а нису обавезно осигурани по основу обављања тих послова, подаци о
уговореној накнади достављају се фонду надлежном у складу са чланом 10. став
2. овог закона.
Члан 140.
Својство осигураника, стаж осигурања, зараде, накнаде зараде, основице
осигурања, односно уговорене накнаде које се узимају за утврђивање висине
права, утврђује фонд на основу пријава података из члана 132. овог закона,
уношењем података у матичну евиденцију.
СВОЈСТВО ОСИГУРАНИКА, СТАЖ ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ
ЗАРАДЕ, ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА, ОДНОСНО УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ КОЈЕ СЕ
УЗИМАЈУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПРАВА, УТВРЂУЈЕ ФОНД.
Осигуранику за кога је допринос обрачунат и уплаћен на основицу,
зараду или део зараде са закашњењем у текућој календарској години за
претходну или неку другу календарску годину у матичну евиденцију за
утврђивање годишњег личног коефицијента за претходну или неку ранију
календарску годину уноси се основица за месец за који је допринос плаћен,
односно зарада или део зараде која му је припадала за месец за који је
допринос плаћен.
На начин из става 2. овог члана уноси се и износ доприноса.
Одредбе ст. 2. и 3. овог члана неће се примењивати у случају кад је
допринос обрачунат и плаћен на основицу, зараду или део зараде закључно са 31.
јануаром текуће године за претходну годину, односно у случају када су исплаћена
зарада или део зараде мањи од зараде која му је припадала за месец за који је
допринос плаћен.
Подаци из члана 129. став 2. овог закона утврђују се уношењем у матичну
евиденцију по испуњењу услова из члана 52. овог закона.
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Члан 141.
Фонд који, приликом провере података из члана 135. овог закона, утврди
да пријава о стажу осигурања, зарадама, накнадама зарада, односно
основицама осигурања, односно уговореним накнадама и висини уплаћених
доприноса које се узимају за утврђивање висине права и висине уплаћених
доприноса није правилно попуњена или да подаци нису унесени у складу с
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, наложиће подносиоцу
пријаве да их исправи у року који не може бити дужи од 30 дана.
Члан 144.
Пријаве података из члана 132. овог закона достављају се у следећим
роковима:
1) пријава података о обвезнику плаћања доприноса - у року од три дана од
дана почетка пословања, односно од дана престанка пословања, односно од дана
настале промене у пословању обвезника плаћања доприноса;
2) пријава на осигурање, одјава од осигурања и пријава промена у току
осигурања - у року од три дана од дана запослења, односно од дана закључења
уговора, обављања послова или почетка обављања делатности, односно од дана
престанка запослења, обављања послова или обављања делатности, односно од
дана настале промене у осигурању;
3) пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде
зараде, основице осигурања, односно уговорене накнаде које служе за
утврђивање висине права и висине уплаћених доприноса - најдоцније до 30.
априла текуће године за претходну календарску годину, а орган надлежан за
послове јавних прихода - до 30. јуна текуће године; 4) пријава о промени података из тачке 3) овог члана - у року од три дана од
дана утврђене промене, односно од дана пријема правноснажног решења којим је
утврђена промена података;
5) пријава о смрти корисника права - у року од три дана од дана издавања
извода из матичне књиге умрлих; 6) пријава из члана 132. став 1. тачка 1) подтачка (5) у року од три дана од
дана уплате доприноса.
Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, када је послодавац омладинска
задруга, пријаве на осигурање, одјаве од осигурања и пријаве промена у току
осигурања достављају се квартално, а најкасније у року од осам дана по истеку
календарске године.
Члан 145.
Фонд је дужан да податке из примљених пријава унесе у матичну
евиденцију у следећим роковима:
1) податке из пријава из члана 144. тач. 1) и 2) овог закона - у року од 30
дана од дана пријема пријаве;
2) податке из пријава из члана 144. тач. 3) и 4) овог закона - у року од 60
дана од дана пријема пријаве, а најдоцније до краја текуће године за претходну
годину;
3) податке из пријава из члана 144. тачка 5) овог закона - у року од једног
дана од дана пријема пријаве;
4) податке из пријава из члана 132. став 1. тачка 1) подтачка (5) овог
закона - у року од осам дана од дана пријема пријаве.
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ФОНД ЈЕ ДУЖАН ДА ПОДАТКЕ ИЗ ЧЛАНА 132. ЗАКОНА УНЕСЕ У
МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРЕМА ДИНАМИЦИ ПРЕУЗИМАЊА ТИХ ПОДАТАКА
ОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА
ФЕБРУАРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ.
Члан 146.
Пријаве података за устројавање и вођење матичне евиденције на
основу којих су подаци унети у матичну евиденцију, чувају се најмање 30 година
од дана стицања права утврђених на основу тих података, али не мање од 10
година од дана престанка права.
Пријаве података за осигуранике који нису стекли право из пензијског и
инвалидског осигурања чувају се најмање 40 година, рачунајући од последњег
уношења података у матичну евиденцију.
Члан 147.
Уместо оригиналних пријава података могу се чувати пријаве снимљене
на микрофилмовима, односно средствима за електронску обраду података
(магнетни медији и сл.) или у електронској форми у складу са законом.
Фонд издаје осигуранику оверену фотокопију пријаве из става 1. овог
члана.
ПОДАЦИ УНЕТИ У МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ НА НАЧИН ПРОПИСАН
ОВИМ ЗАКОНОМ ЧУВАЈУ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ, У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ.
НА ЗАХТЕВ ОСИГУРАНИКА, ФОНД ИЗДАЈЕ ОВЕРЕН ИСПИС ПОДАТАКА
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
Члан 149.
Подаци садржани у матичној евиденцији користе се и за статистичка
истраживања.
Фонд најмање једном годишње, објављује податке из става 1. ОВОГ
ЧЛАНА.
ПОДАЦИ САДРЖАНИ У МАТИЧНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ДОСТАВЉАЈУ СЕ
ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ОДНОСНО
ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, РАДИ ИЗВРШАВАЊА ПОВЕРЕНИХ
ПОСЛОВА НА ЊИХОВО ТРАЖЕЊЕ, ПРАВНИМ ЛИЦИМА ПРЕКО КОЈИХ СЕ
ВРШИ ИСПЛАТА КОРИСНИЦИМА, КАО И ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА ЧИЈИ РАЧУН
СЕ ВРШИ ОБУСТАВА ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈЕ, У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ О
ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ.
Заштита података из матичне евиденције обезбеђује се на прописан начин
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И УРЕЂУЈЕ ОПШТИМ АКТОМ ФОНДА.
Члан 151.
Фонд:
1) осигурава на пензијско и инвалидско осигурање сва лица која су по овом
закону обавезно осигурана и која су се укључила у ово осигурање;
1) ОСИГУРАВА НА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА
КОЈА СЕ УКЉУЧУЈУ У ОВО ОСИГУРАЊЕ;
2) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 84/04)
3) утврђује основице за плаћање доприноса у складу са овим законом;
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4) обезбеђује наменско и економично коришћење средстава, ствара
резерве за осигурање и стара се о увећању средстава на економским основама;
5) обезбеђује непосредно, ефикасно, рационално и законито остваривање
права из пензијског и инвалидског осигурања и организује обављање послова за
спровођење осигурања;
6) врши контролу пријављивања на осигурање као и контролу свих
података од значаја за стицање, коришћење и престанак права;
6) ВРШИ ПРОВЕРУ ТАЧНОСТ СВИХ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ
ЕВИДЕНЦИЈА ФОНДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕСТАНАК
ПРАВА;
7) организује и спроводи пензијско и инвалидско осигурање, у складу са
законом;
8) обавља друге послове, у складу са законом и статутом фонда.
ТАЧНОСТ ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 6) ОВОГ ЧЛАНА
ПРОВЕРАВА СЕ ПРИБАВЉАЊЕМ ПОДАТАКА НЕПОСРЕДНО ОД ВЛАСНИКА
(ИМАОЦА) ПОДАТАКА, ПОВЕЗИВАЊЕМ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА,
ОДНОСНО ЕЛЕКТРОНСКОМ РАЗМЕНОМ ПОДАТАКА СА ДРЖАВНИМ
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ЊИМА РАСПОЛАЖУ.
Члан 171.
Средства за пензијско и инвалидско осигурање користе се само за намене
одређене законом, и то за:
1) исплату пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског
осигурања;
2) текуће расходе, издатке за нефинансијску имовину и отплату главнице и
набавку финансијске имовине;
3) 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.
СРЕДСТВА ФОНДА МОГУ СЕ ИЗУЗЕТНО КОРИСТИТИ И ЗА ИСПЛАТУ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ КОРИСНИЦИМА ПЕНЗИЈЕ КАДА ЈЕ ТАКВА ПОМОЋ
ПОТРЕБНА ВЕЛИКОМ БРОЈУ КОРИСНИКА.
ИСПЛАТА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СЕ У
ИЗНОСУ КОЈИ УТВРДИ ВЛАДА, ВОДЕЋИ РАЧУНА О БИЛАНСНИМ
МОГУЋНОСТИМА ФОНДА.
XIIIА НОВЧАНИ ИЗНОС КАО УВЕЋАЊЕ УЗ ПЕНЗИЈУ
ЧЛАН 207А
У УСЛОВИМА ПОСТОЈАЊА ФИСКАЛНОГ ПРОСТОРА, КОРИСНИЦИМА
СТАРОСНЕ, ПРЕВРЕМЕНЕ СТАРОСНЕ, ИНВАЛИДСКЕ И ПОРОДИЧНЕ
ПЕНЗИЈЕ МОГУ СЕ ПОВЕЋАТИ ПРИМАЊА, ИСПЛАТОМ НОВЧАНОГ ИЗНОСА
КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ, У ЗАВИСНОСТИ ОД ЕКОНОМСКИХ КРЕТАЊА И
ФИНАНСИЈСКИХ МОГУЋНОСТИ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, С ТИМ ШТО
СРЕДСТВА ЗА ОВЕ НАМЕНЕ НЕ МОГУ БИТИ ВИША ОД 0,3% БДП НА
ГОДИШЊЕМ НИВОУ.
УСЛОВИ, ВИСИНА И ДИНАМИКА ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈУ СЕ АКТОМ ВЛАДЕ.
СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ НОВЧАНОГ ИЗНОСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА, ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
НОВЧАНИ ИЗНОС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОБРАЧУНАВА И
ИСПЛАЋУЈЕ ФОНД УЗ ПЕНЗИЈУ И ТО СЕ ПОСЕБНО ИСКАЗУЈЕ.
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Члан 213.
Новчаном казном од 10.000 до 800.000 динара казниће се за прекршај
обвезник подношења пријаве података за матичну евиденцију - предузеће или
друго правно лице ако не поднесе пријаву података за матичну евиденцију или ако
ту пријаву поднесе после истека рока из члана 144. овог закона ( члан 132. ).
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај обвезник
подношења пријаве података за матичну евиденцију - послодавац физичко лице
новчаном казном од 5.000 до 400.000 динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај осигураник, који је
сам обвезник подношења пријаве података за матичну евиденцију, новчаном
казном од 2.500 до 50.000 динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у
предузећу, другом правном лицу, државном органу или органу јединице локалне
самоуправе новчаном казном од 2.500 до 50.000 динара.
Члан 214.
Новчаном казном од 10.000 до 800.000 динара казниће се за прекршај
подносилац пријаве - предузеће или друго правно лице:
1) ако унесе нетачне податке у пријаву података за матичну евиденцију (
члан 135. став 1.);
2) ако осигуранику, кориснику права или фонду не да или ако да нетачно
обавештење, односно податак од значаја за утврђивање чињеница важних за
стицање и остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања или ако
спречава увид овлашћеном лицу фонда у евиденције и документацију на којима се
заснивају подаци унесени у пријаве ( члан 135. став 3.);
3) ако давањем неистинитих података, односно исправа омогући
осигуранику или другом лицу коришћење права која му по овом закону не
припадају или му не припадају у том обиму ( члан 135. ст. 1. и 3.);
4) ако лицу, за које је поднео пријаву на осигурање, односно одјаву
осигурања, не преда оверену фотокопију потврде о пријему те пријаве, односно
одјаве у року од осам дана од дана њеног издавања ( члан 136. став 4.);
5) ако, у року који одреди фонд, не исправи утврђене неправилности
пријаве података за матичну евиденцију или не унесе, у складу са прописима о
пензијском и инвалидском осигурању, податке о стажу осигурања, зарадама,
накнадама зарада, односно основицама осигурања, на основу којих се утврђује
висина права ( члан 141. ).
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај подносилац
пријаве - послодавац физичко лице новчаном казном од 5.000 до 400.000 динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у
предузећу, другом правном лицу, државном органу или органу јединице локалне
самоуправе новчаном казном од 2.500 до 50.000 динара.
Члан 245.
Право на накнаду за набавку специјалних СПЕЦИЈАЛНА помагала за
читање и писање - репродуктор, Брајеву писаћу машину и друга електронска
односно дигитална помагала осигураник, корисник пензије - слепо лице и слепо
дете осигураника, до доношења одговарајућих прописа, остварује под условима
утврђеним прописима, који су важили до дана почетка примене овог закона НА
НАЧИН ПРОПИСАН АКТОМ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ
ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА.
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АКТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОНЕЋЕ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 1. ЈАНУАРА
2019. ГОДИНЕ.
ЧЛАН 40.
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 2. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА
ОСИГУРАНИКЕ КОЈИМА ЈЕ УТВРЂЕНО ПРАВО НА ПРОДУЖЕНО
ОСИГУРАЊЕ И ЗАТЕЧЕНЕ КОРИСНИКЕ ИЗ ЧЛ. 15. И 255. ЗАКОНА.
ЗА ОСИГУРАНИКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ФОНД ЋЕ, У РОКУ ОД
ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ПО
СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ:
1) О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ОСИГУРАНИКА,
2) О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕН ПРЕСТАНАК СВОЈСТВА
ОСИГУРАНИКА, А НИЈЕ ИЗМИРЕН ДУГ ПО ТОМ ОСНОВУ.
ЧЛАН 41.
АКТИ ИЗ ЧЛАНА 5. ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД 18 МЕСЕЦИ
ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 42.
КОРИСНИКУ КОМЕ ЈЕ ПРИМЕНОМ
ГОДИШЊИ ЛИЧНИ КОЕФИЦИЈЕНТ УТВРЂЕН
ЗАКОНА, А КОЈИ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА
ОВОГ ЗАКОНА ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ФОНДУ ЗА
ОДРЕДБОМ ЧЛАНА 7. ОВОГ ЗАКОНА, НОВИ
ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.

ЧЛАНА 66. СТАВ 2. ЗАКОНА
ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ
ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ
ИЗМЕНУ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА
ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ ПРИПАДА ОД

ЧЛАН 43.
КОРИСНИЦИМА ПРЕВРЕМЕНЕ СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ КОЈИ СУ ИМАЛИ
ПРАВО НА СНИЖАВАЊЕ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ПРИМЕНОМ ЧЛАНА 20.
ЗАКОНА, ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ, ВИСИНА
ПРЕВРЕМЕНЕ СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ ПОНОВО ЋЕ СЕ ОДРЕДИТИ У СКЛАДУ
СА ЧЛАНОМ 8. ОВОГ ЗАКОНА, А У ОДНОСУ НА ПОТРЕБНЕ И НАВРШЕНЕ
ГОДИНЕ ЖИВОТА У МОМЕНТУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА.
ПЕНЗИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИСПЛАЋУЈУ СЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА,
КОРИСНИЦИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ФОНД ЋЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ
ДУЖНОСТИ ИЗМЕНИТИ РЕШЕЊА У РОКУ ОД 90 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА
НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 44.
ПРИВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ ДОНЕТО ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ
ОВОГ ЗАКОНА, У РОКУ ОД ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ
ОВОГ ЗАКОНА ЗАМЕЊУЈЕ СЕ РЕШЕЊЕМ:
1) УКОЛИКО СЕ У ТОМ РОКУ УТВРДЕ НЕДОСТАЈУЋЕ ЧИЊЕНИЦЕ И
ПОДАЦИ;
2) УКОЛИКО СЕ У ТОМ РОКУ, ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ, НЕ
УТВРДЕ НЕДОСТАЈУЋЕ ЧИЊЕНИЦЕ И ПОДАЦИ.
РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА ОДРЕЂУЈЕ СЕ НОВИ
ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ КОЈИ СЕ ИСПЛАЋУЈЕ НАЈДУЖЕ ЗА ТРИ ГОДИНЕ УНАЗАД,
ОД ДАНА ДОНОШЕЊА ТОГ РЕШЕЊА.
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РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ФОНД ЋЕ ДОНЕТИ ПРИМЕНОМ
ОДРЕДАБА ЧЛАНА 11. СТ. 5-7. ОВОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 45.
ИЗНОСИ ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ НАКНАДЕ КОЈИ ДО ДАНА
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА НИСУ ИСПЛАЋИВАНИ ПРЕКО БАНКЕ,
ИСПЛАЋИВАЋЕ СЕ И ДАЉЕ:
1) НА КУЋНУ АДРЕСУ КОРИСНИКА;
2) У ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ПОШТЕ, ОДНОСНО БАНКЕ КОЈА
ЈЕ НАЈБЛИЖА КУЋНОЈ АДРЕСИ КОРИСНИКА.
ФОНД ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР СА БАНКОМ, ОДНОСНО ПОШТОМ РАДИ
РЕГУЛИСАЊА МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ СА НАЧИНОМ, УСЛОВИМА
ИСПЛАТЕ И ПОВРАЋАЈЕМ ПЕНЗИЈА, ОДНОСНО НОВЧАНИХ НАКНАДА.
БАНКА, ОДНОСНО ПОШТА ИМА ОБАВЕЗУ ДА, НА ЗАХТЕВ ФОНДА,
ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ НАКНАДЕ КОЈЕ СУ ИСПЛАЋЕНЕ НАКОН
СМРТИ КОРИСНИКА ВРАТИ ФОНДУ, ОДНОСНО НЕ МОЖЕ ИЗ ЊИХ НАМИРИТИ
СВОЈА ПОТРАЖИВАЊА КОЈА ИМА ПРЕМА КОРИСНИКУ ПРАВА.
БАНКА, ОДНОСНО ПОШТА ОДГОВАРА ЗА НАСТАЛУ ШТЕТУ АКО НЕ
ПОСТУПИ НА НАЧИН УТВРЂЕН У СТАВУ 3. ОВОГ ЧЛАНА.
ТРОШКОВЕ
ПРИПРЕМЕ,
ФОРМИРАЊА
И
ДИСТРИБУЦИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НЕОПХОДНЕ
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИСПЛАТЕ
ДО
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПОШТЕ, ОДНОСНО БАНКЕ, СНОСИ ФОНД, А
ТРОШКОВЕ ИСПЛАТЕ НА КУЋНУ АДРЕСУ СНОСИ КОРИСНИК ПРАВА.
ЧЛАН 46.
НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ
ОВОГ ЗАКОНА, ФОНД ЋЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРЕСТАТИ СА
ОБУСТАВОМ 1/3 МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ПЕНЗИЈЕ КОРИСНИКУ ИЗ ЧЛАНА 120.
ЗАКОНА.
КОРИСНИКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ФОНД ЋЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ
ДУЖНОСТИ У РОКУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ
ЗАКОНА, ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЋЕ УТВРДИТИ УКУПАН СТАЖ
ОСИГУРАЊА И НОВ ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ, НА ОСНОВУ ИЗНОСА ДОПРИНОСА,
КОЈИ СУ УПЛАЋЕНИ ОБУСТАВОМ 1/3 МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ПЕНЗИЈЕ.
КОРИСНИКУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НОВИ ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ
ПРИПАДА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 47.
АКТ ИЗ ЧЛАНА 19. ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД
ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 48.
ФОНД ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, НА ОСНОВУ СЛУЖБЕНИХ
ЕВИДЕНЦИЈА, ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ИСПРАВА, САЧИЊАВА ПРИЈАВЕ
ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ
ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА, УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ И
ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018.
ГОДИНЕ, АКО ИХ ПОСЛОДАВАЦ НИЈЕ ДОСТАВИО.
ЧЛАН 49.
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ФОНД ЈЕ ДУЖАН ДА У РОКУ ОД ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА СПРОВЕДЕ ПОСТУПАК У ЦИЉУ ПРИКУПЉАЊА
НЕДОСТАЈУЋИХ ПОДАТАКА И ПРОВЕРЕ УНЕТИХ ПОДАТАКА О ПЕРИОДИМА
ОСИГУРАЊА, СТАЖУ ОСИГУРАЊА, ЗАРАДАМА И ОСНОВИЦАМА ОСИГУРАЊА,
НЕОПХОДНИХ ЗА ЕФИКАСНО ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И
ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА.
УКОЛИКО ОСИГУРАНИК УЗ ЗАХТЕВ НЕ ПРИЛОЖИ НОВЕ ПОДАТКЕ,
ФОНД ЋЕ ОДЛУЧИВАТИ О ПРАВИМА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ
ОСИГУРАЊА НА ОСНОВУ ФОРМИРАНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА У СКЛАДУ СА
СТАВОМ 1. ОВОГ ЧЛАНА.
ЧЛАН 50.
ОДРЕБЕ ЧЛ. 6, 13, 16, ЧЛ. 20-25, ЧЛ. 27-33. И ЧЛАНА 38. ОВОГ ЗАКОНА
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ.
ЧЛАН 51.
ОБРАСЦИ ПРОПИСАНИ АКТОМ ВЛАДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 126.
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 142/14),
КОЈИ ПРЕСТАЈУ ДА СЕ ПРИМЕЊУЈУ 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ,
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ И ДАЉЕ ЗА ПЕРИОД ОСИГУРАЊА НАВРШЕН
ЗАКЉУЧНО СА 31. ДЕЦЕМБРОМ 2018. ГОДИНЕ.
ЧЛАН 52.
ПРИЈАВЕ ПОДАТАКА ДОСТАВЉЕНЕ ДО 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ,
ЧУВАЋЕ СЕ НА НАЧИН ПРОПИСАН ОДРЕДБОМ ЧЛАНА 147. 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 142/14).
ЧЛАН 53.
ЗАКОН О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈА
(,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 116/14 И 99/16), ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ 30.
СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ.
ОСНОВ ЗА ИСПЛАТУ ПЕНЗИЈЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ И
ЊЕНО ДАЉЕ УСКЛАЂИВАЊЕ, ЧИНИ ПЕНЗИЈА ИСПЛАЋЕНА, ОДНОСНО
ПРИПАДАЈУЋА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2014. ГОДИНЕ, УСКЛАЂЕНА ПРЕМА
ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА.
ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈЕ, КОЈИ НИСУ БИЛИ У ИСПЛАТИ ЗА МЕСЕЦ
ОКТОБАР 2014. ГОДИНЕ, ВЕЋ ПОСЛЕ ТОГ МЕСЕЦА, ОСНОВ ЗА ИСПЛАТУ
ПЕНЗИЈЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ И ЊЕНО ДАЉЕ
УСКЛАЂИВАЊЕ, ЧИНИ ПРВА ПРИПАДАЈУЋА ПЕНЗИЈА, У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ, УСКЛАЂЕНА ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА.
ДОСПЕЛЕ, А НЕИСПЛАЋЕНЕ ПЕНЗИЈЕ ЗАКЉУЧНО СА ПЕНЗИЈАМА
ЗА СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ, ИСПЛАТИЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА
ЗАКОНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
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ЧЛАН 54.
ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 37. ОВОГ ЗАКОНА, НОВЧАНИ ИЗНОС ИЗ ТОГ
ЧЛАНА У 2018. ГОДИНИ ИСПЛАТИЋЕ СЕ ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА.
ЧЛАН 55.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА
У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА
ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа
Влада
Обрађивач: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања
2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и
инвалидском осигурању, односно Draft Law amending Law on Pension and
Disability Insurance
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум):
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на
нормативну садржину прописа
Споразум и Прелазни споразум не садрже одредбе које се односе на
нормативну садржину Предлога закона о изменама и допунама Закона о
пензијском и инвалидском осигурању. Област пензијског и инвалидског
осигурања посебно се регулише у свим земљама и у непосредној је зависности
од специфичних друштвено-економских услова тих земаља. Из тог разлога се
системи пензијског и инвалидског осигурања и међусобно разликују, те нису
подложни међусобном усклађивању у мери, како је то случај са другим
областима.
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума и Прелазног споразума
Пошто Споразум и Прелазни споразум не садрже одредбе које се односе
на нормативну садржину Предлога закона о изменама и допунама Закона о
пензијском и инвалидском осигурању, усклађивање законодавства наше земље
из области пензијског и инвалидског осигурања са законодавством Заједнице,
извршиће се у општем року за усклађивање законодавства према члану 72.
Споразума, односно на основу програма договореног између Европске комисије
и Републике Србије.
в) Оцена испуњености обавезе које произилазе из наведене одредбе
Споразума и Прелазног споразума
Потпуно усклађено
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произилазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније.
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4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније.
-/5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји
коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори
права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност,
потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно
попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није
потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос
одредби секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши
примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе
секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке
процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ,
али се не врши и пренос те одредбе директиве).
Предметни Предлог закона није релевантан са становишта прописа
Европске уније.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени
на српски језик?
-/7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
-/8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о
усклађености
-/-

