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, 142/14, 73/18, 46/19 – УС и
86/19, у даљем тексту: Закон), у члану 14. после става 6. додаје се став 7. који
гласи:
„Изузетно од члана 10. став 2. овог закона, својство осигураника
пољопривредника не престаје у случају обављања послова из члана 12. став 1.
тач. 3) и 3а) овог закона.ˮ.
Члан 2.
У члану 28. став 4. речи: „и обавезе издржавања из ст. 1-3.ˮ замењују се
речима: „из става 1.ˮ.
Члан 3.
У члану 50. став 1. речи: „тачка 3)ˮ замењују се речима: „тач. 3) и 3а)ˮ.
Члан 4.
После члана 70г додаје се члан 70 д који гласи:
„Члан 70д
Изузетно од члана 70а висина превремене старосне пензије одређује се
на исти начин као и висина старосне пензије осигураницима који су пре почетка
примене Закона о изменама и допунама закона о пензијском и инвалидском
осигурању („Службени гласник РСˮ, број 75/14), у складу са Одлуком Владе о
утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу
рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију („Службени
гласник РСˮ, бр. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 – исправка, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11,
6/12, 63/13, 21/14 и 129/14), били корисници права на посебну новчану накнаду
(Опција 5), односно корисници новчане накнаде (Опција 3).ˮ
Члан 5.
У члану 71. став 1. после речи: „староснеˮ запета и речи: „превремене
старосне пензијеˮ бришу се.
Став 2. мења се и гласи:
„Породична пензија из члана 30а овог закона одређује се у износу од
100% пензије која би осигуранику припадала у часу смрти.ˮ
Члан 6.
У члану 77. речи: „инострани део пензије према међународном уговоруˮ
замењују се речима: „инострану пензијуˮ.
Члан 7.
У члану 79. став 1. после речи: „условеˮ додају се речи: „у погледу
пензијског стажаˮ.
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Члан 8.
У члану 109. после става 5. додаје се став 6. који гласи:
„Одредбе ст. 4. и 5. овог члана примењују се и на повериоца коме су, након
смрти корисника, уплаћена средства по основу реализације обуставе од пензије,
односно новчане накнаде. ˮ
Члан 9.
Члан 124б мења се и гласи:
„Члан 124б
Фонд ће лицу које је сносило трошкове сахране корисника пензије,
исплатити накнаду погребних трошкова у висини износа те накнаде на дан
смрти корисника.
Лице које је сносило трошкове сахране дужно је да Фонду достави и број
рачуна, ради исплате накнаде погребних трошкова.
Висина накнаде погребних трошкова, утврђена на дан ступања на снагу
овог закона, надаље се усклађује на исти начин као и пензија.ˮ.
Члан 10.
У члану 129. став 2. тачка се замењује запетом и додају се речи: „који се
за осигуранике из члана 42. овог закона замењује одговарајућом шифром.ˮ.
Члан 11.
У члану 132. тачка 2) запета и речи: „категорији осигураникаˮ бришу се.
Члан 12.
У члану 137. став 4. после речи: „осигураникаˮ додају се речи: „и по
правноснажности решења уноси пријаву на осигурање у Јединствену базу
Централног регистра обавезног социјалног осигурањаˮ.
У ставу 5. реч: „податакаˮ замењује се речима: „пријаве на осигурањеˮ, а
речи: „и матичну евиденцију о осигураницимаˮ бришу се.
Ст. 6. и 7. бришу се а став 8. који постаје став 6. мења се и гласи:
„Одредбе ст. 1. до 5. овог члана примењују се и у случају одјаве
осигурања.ˮ.
Члан 13.
У члану 143. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„ Под променом података у смислу ст. 1. и 2. овог члана сматра се и
њихово брисање из матичне евиденције.ˮ.
Члан 14.
У члану 149. став 3. после речи: „пензијеˮ запета и речи: „у складу са
уговором о пословној сарадњиˮ бришу се.
Члан 15.
У члану 208. став 3. после речи: „телесно оштећењеˮ додају се запета и
речи: „потребу за помоћи и негом другог лицаˮ.
Члан 16.
Фонд ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, по
службеној дужности односно у року од 60 дана од дана подношења захтева
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корисника превремене старосне пензије, донети решење у складу са одредбом
члана 70д овог закона, на основу одговарајуће исправе о датуму прихватања
социјалног програма.
Члан 17.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
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 ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлози за доношење овог закона произлазе из потребе решавања
проблема који је настао за кориснике превремене старосне пензије, који због
прихватања социјалног програма Владе за решавање вишка запослених у
процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, нису
могли да остваре право на старосну пензију због промењених услова за
остваривање овог права 2014. године. Наиме, Законом о изменама и допунама
Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, број
75/14), који је ступио на снагу 29. јула 2014. године и почео да се примењује од
1. јануара 2015. године, промењени су услови за остваривање права на
старосну пензију, односно подигнута је старосна граница за стицање права на
старосну пензију за оба пола (65 година старости за мушкарце, односно
постепено подизање старосне границе за жене на 65 година) и уведена је
превремена старосна пензија, као и трајно умањење приликом обрачуна
превремене старосне пензије, такозвани „пеналиˮ. Увођење превремене
старосне пензије се негативно одразило на кориснике социјалног програма, који
су се определили за посебну новчану накнаду (Опција 5), и новчану накнаду
(Опција 3) у складу са Одлуком Владе о утврђивању Програма за решавање
вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за
приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08, 15/09,
21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14, 129/14 - у даљем тексту: Одлука). Из тог
разлога, у циљу решавања насталог проблема, Влада је донела Закључак 05
број 401-9236/2020-2 од 19. новембра 2020. године, којим је, тачком 1.
наведеног закључка, дала сагласност да се лицима која су у складу Одлуком,
утврђена као вишак запослених, а којима је у моменту престанка радног односа
и остваривања права на посебну новчану накнаду по том програму до
испуњавања првог услова за остваривање права на пензију у складу са тада
важећим прописима о пензијском и инвалидском осигурању недостајало до пет
година и која су до остваривања права на пензију остварила право на посебну
новчану накнаду (Опција 5), исплаћује разлика између износа старосне пензије
коју би остварили применом прописа о пензијском и инвалидском осигурању
који је био важећи у моменту остваривања права на посебну новчану накнаду и
износа остварене превремене старосне пензије. Такође, тачком 2. наведеног
закључка је утврђено да се ова разлика исплаћује и лицима која су била
проглашена као вишак запослених у складу са Одлуком а којима је у моменту
престанка радног односа и остваривања права на новчану накнаду у складу са
прописима о запошљавању до испуњавања првог услова за остваривање права
на пензију у складу са тада важећим прописима о пензијском и инвалидском
осигуању недостајало до две године и која су до остваривања права на пензију
остварила право на новчану накнаду у складу са прописима о запошљавању
(Опција 3). На изнети начин Закључком је привремено превазиђен проблем
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ових корисника превремене пензије који су били корисници права на посебну
новчану накнаду (Опција 5), односно корисници новчане накнаде (Опција 3), а
предложеним одредбама Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и
инвалидском осигурању, овај проблем се трајно решава.
Поред тога, наведени закон представља наставак уређивања система
пензијског и инвалидског осигурања у оквиру реформе започете 2002. године,
са циљем стварања услова за дугорочну економску одрживост пензијског
система, која треба да обезбеди правну сигурност и одговарајући социјални
положај садашњих и будућих генерација пензионера. Реформа је до сада
имала седам фаза (2002, 2003, 2005, 2010, 2014, 2018. и 2019. године) и мере
које су спроведене су биле биле различите, углавном рестриктивне, али су
дале позитивне резултате који се првенствено огледају кроз заустављање
раста дефицита и смањења дотација за покривање дефицита из буџета
Републике Србије.
Управо позитивни економски резултати омогућили су да, након
рестриктивних мера у претходним годинама, у систему пензијског и инвалидског
осигурања 2018. и 2019. године уследе мере које позитивно утичу на
осигуранике и кориснике (повећање примања пензионера исплатом увећања уз
пензију, усклађивање пензија, престанка важења закона о привременом
уређивању начина исплтате пензије, исплата новчане помоћи корисницима из
средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање), и на
функционисање система у целини, посебно у вези са уређењем матичне
евиденције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем
тексту: Фонд).
Наведено потврђује да кључни фактор за дугорочну стабилизацију
система пензијског и инвалидског осигурања првенствено лежи у развоју
земље, новим инвестицијама и 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 as you go систем).
Имајући у виду изнето, захваљујући
свим мерама предузетим у
протеклом периоду, створени су услови за наредни корак у циљу побољшања
положаја осигураника и корисника, а на основу предложених изменa и допунa
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, које се односе на следеће:
1. Усклађивање и прецизирање одредаба које се односе на случај
када осигураник пољопривредник обавља уговорене послове;
утврђивање ванбрачне заједнице; осигуранике самосталних делатности
такозване „фриленсереˮ; разлике до најнижег износа пензије за
кориснике пензије којима је износ пензије нижи од најнижег износа пензије,
а који су остварили инострану пензију; промене података унетих у матичну
евиденцију, односно да се под променом сматра и њихово брисање из те
евиденције; право Фонда да захтева накнаду причињене штете и од
лица које је проузроковало потребу за помоћи и негом другог лица.
2. Утврђивање висине превремене пензије осигураницима који су
пре почетка примене Закона о изменама и допунама закона о пензијском
и инвалидском осигурању („Службени гласник РСˮ, број 75/14), у складу
са Одлуком, били корисници права на посебну новчану накнаду (Опција
5), односно корисници новчане накнаде (Опција 3).
3. Довођење свих корисника породичне пензије у равноправни
положај тако што се породична пензија после смрти осигураника не
одређује од превремене старосне пензије већ од старосне или
инвалидске пензије која би осигуранику припадала у часу смрти.
4. Прецизирање начина обрачуна висине старосне пензије за
осигуранике из члана 42. Закона.

6
5. Решавање проблема који се јављају са исплаћеним износом
пензије након смрти корисника, у вези са повериоцима који одбијају да
поступе по захтеву Фонда за повраћај износа обуставе који је уплаћен
повериоцу након смрти корисника права.
6. Додатно уређивање услова за исплату накнаде погребних
трошкова.
7. Прецизирање и побољшање која се односи на податке који се
уносе у матичну евиденцију.
8. Измене које се односе на поступак за утврђивање својства
осигураника који Фонду омогућава да по службеној дужности сачини
пријаву на осигурање, независно од тога да ли је обвезник подношења
пријаве може поднети.
III.
ОБЈАШЊЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ОСНОВНИХ

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

Уз члан 1.
Предложеном одредбом се утврђује да својство осигураника
пољопривредника не престаје у случају обављања послова из члана 12. став 1.
тач. 3) и 3а) 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, 142/14, 73/18, 46/19 – УС и
86/19, у даљем тексту: Закон), односно послова по основу уговора о делу,
односно послова по основу ауторског уговора и других уговора, код којих за
извршен посао остварују накнаду, као и ако раде на територији Републике
Србије за страног послодавца, који нема регистровано представништво у
Републици Србији, код кога за обављен посао остварују накнаду. На овај начин
се отклања проблем настао у пракси због престанка својства осигураника
пољопривредника у случају када обављају наведене уговорене послове.
Уз члан 2.
Предложена измена представља прецизирање и техничко побољшање
одредбе, с обзиром на то да се постојање ванбрачне заједнице утврђује у
ванпарничном поступку, али не и обавеза издржавања.
Уз члан 3.
Наведеном одредбом се прецизира да се у стаж осигурања рачуна и
време за које је осигураник из члана 12. став 1. тачка 3а) Закона остварио
уговорену накнаду за коју је плаћен допринос. Реч је о осигуранику која ради на
територији Републике Србије за страног послодавца, који нема регистровано
представништво у Републици Србији, код кога за обављен посао остварује
накнаду.
Уз чл. 4. и 16.
Предложеним решењима се утврђују права за кориснике (Опција 3) и
(Опција 5), сагласно Закључку Владе од 19. новембра 2020. године. На тај
начин се отклања проблем који је настао за лица која су ускладу са Одлуком,
били корисници права на посебну новчану накнаду (Опција 5), односно
корисници новчане накнаде (Опција 3).
Уз члан 5.
На основу предложеног, сви корисници породичне пензије се доводе у
равноправан положај. Поред тога, извршена је техничка корекција одредбе,
односно исправка техничке грешке у одредби члана 71. Закона.
Уз члан 6.

7
Предложеном изменом се врши прецизирање и омогућава равноправан
положај корисника пензије којима је износ пензије нижи од најнижег износа пензије,
а који су остварили инострану пензију.
Уз члан 7.
Предложеним решењем се отклањају недоумице и проблеми који су се
јавили у пракси у вези са применом члана 79. Закона.
Уз члан 8.
Предложеном одредбом се решава проблем који се појавио у пракси, у
случају када повериоци одбијају да поступе по испостављеном захтеву Фонда
за повраћај износа обуставе која је уплаћена повериоцу након смрти корисника
права. Наиме, наплата свих поверилаца може се десити после окончања
оставинског поступка, а не из средстава Фонда.
Уз члан 9.
Изменом и допуном овог члана додатно се уређују услови за исплату
накнаде погребних трошкова, како би се превазишли проблеми који су се јавили
у пракси.
Уз члан 10.
Предложена допуна омогућава лакше препознавање приликом
одлучивања о праву на пензију осигураника из члана 42. Закона (МУП, Војска,
БИА), којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, јер се у матичну
евиденцију Фонда уноси одговарајућа шифра, која подразумева и податак о
степену увећања стажа осигурања.
Уз члан 11.
Одређене податке за матичну евиденцију Фонд преузима од других
надлежних органа, па и од Пореске управе. Из тог разлога, према предложеној
измени, када је реч о обележјима која се односе на уговорену накнаду (МУН
образац), није потребно да се у матичној евиденцији Фонда воде подаци о
категорији осигураника, јер се ти подаци преузимају од Пореске управе, и нису
од значаја којој категорији осигураника неко припада.
Уз члан 12.
Предложеном изменом, Фонду се омогућава да, код утврђивања својства
осигураника, по службеној дужности сачини пријаву на осигурање, независно од
тога да ли је обвезник подношења пријаве може поднети. На тај начи, отклања
се проблем присутан у пракси, јер одређен број послодаваца не поступа по
својој обавези да поднесе пријаву на осигурање по решењу којим се утврђује
својство осигураника. Наиме, на овај начин се постиже ефикасност и пре свега
заштита права осигураника.
Уз члан 13.
Предложеном допуном се прецизира да се под променом података
унетих у матичну евиденцију сматра и њихово брисање из те евиденције,
имајући у виду постојећу судску праксу. Наиме, у појединим судским одлукама
је изнет став да Фонд нема основ да брише податке из евиденције, па се на овај
начин, овај проблем превазилази.
Уз члан 14.
Предложена измена става 3. овог члана је у складу са новом пословном
политиком Фонда, а што омогућава његов ефикаснији рад. Наиме, ти послови
се могу обављати и без постојања таквог уговора, као што у пракси већ и
функционише.
Уз члан 15.
Предложеном одредбом се допуњује и прецизира став 3. члана 208, тако
да Фонд има право да захтева накнаду причињене штете и од лица које је
проузроковало потребу за помоћи и негом другог лица.
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Уз члан 17.
Овом одредбом се предлаже да овај закон ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона средства су обезбеђена Финансијским
планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021.
годину.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА
ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ
Члан 14.
Својство осигураника стиче се даном почетка а престаје даном
престанка запослења, обављања самосталне или пољопривредне делатности,
односно обављања уговорених послова.
Својство осигураника утврђује се на основу пријаве на осигурање,
односно одјаве осигурања, у складу с овим законом.
Својство осигураника не може се стећи пре навршених 15 година
живота.
Изузетно од одредаба става 1. овог члана, својство осигураника
пољопривредника може мировати најдуже пет година у току осигурања из
објективних разлога (елементарне непогоде, болест и породиљско одсуство), с
тим што то не може бити узастопних пет година.
Изузетно од става 1. овог члана, осигураници из члана 11. тач. 9) и
10) овог закона и осигураници из члана 12. став 1. тач. 3) и 3а) овог закона, могу
стећи, односно може им престати својство осигураника, према утврђеном стажу
осигурања.
Изузетно од става 1. овог члана, својство осигураника
пољопривредника може престати и са даном испуњења услова за стицање
права на пензију у складу са овим законом.
ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 10. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, СВОЈСТВО
ОСИГУРАНИКА
ПОЉОПРИВРЕДНИКА
НЕ
ПРЕСТАЈЕ
У
СЛУЧАЈУ
ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 1. ТАЧ. 3) И 3А) ОВОГ ЗАКОНА.
Члан 28.
Члановима породице умрлог осигураника, односно корисника права из
члана 27. овог закона сматрају се:
1) супружник и ванбрачни партнер у складу са прописима којима се
уређују породични односи;
2) деца (рођена у браку или ван брака или усвојена, пасторчад коју је
осигураник, односно корисник права издржавао, унучад, браћа и сестре и друга
деца без родитеља, односно деца која имају једног или оба родитеља који су
потпуно неспособни за рад, а коју је осигураник, односно корисник права
издржавао);
3) родитељи (отац и мајка, очух и маћеха и усвојиоци) које је
осигураник, односно корисник права издржавао.
Право на породичну пензију може остварити супружник и ванбрачни
партнер из става 1. тачка 1) овог члана, уколико су брак, односно ванбрачна
заједница живота трајали најмање три године, или ако са умрлим осигураником,
односно корисником права, има заједничко дете.
Право на породичну пензију може остварити и супружник из разведеног
брака и ванбрачни партнер из става 1. тачка 1) овог члана после престанка
заједнице живота ванбрачних партнера, ако им је судском пресудом утврђено
право на издржавање.
Постојање ванбрачне заједнице и обавезе издржавања из ст. 1-3. ИЗ
СТАВА 1. овог члана, утврђује се у ванпарничном поступку.
Члан 50.
У стаж осигурања рачуна се време за које је осигураник из члана 12.
став 1. тачка 3) ТАЧ. 3) И 3А) овог закона, остварио уговорену накнаду за коју је
плаћен допринос.
Стаж осигурања из става 1. овог члана сразмерно се утврђује на тај
начин што се износ уговорене накнаде на коју се плаћа порез у складу са
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законом којим се уређује порез на доходак грађана дели са најнижом
основицом за плаћање доприноса која важи у моменту уплате доприноса, у
складу са законом.
Стаж осигурања остварен по основу утврђеним у ст. 1. и 2. овог члана, у
једној календарској години може износити највише 12 месеци.
ЧЛАН 70Д
ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 70А ВИСИНА ПРЕВРЕМЕНЕ СТАРОСНЕ
ПЕНЗИЈЕ ОДРЕЂУЈЕ СЕ НА ИСТИ НАЧИН КАО И ВИСИНА СТАРОСНЕ
ПЕНЗИЈЕ ОСИГУРАНИЦИМА КОЈИ СУ ПРЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ
ОСИГУРАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 75/14), У СКЛАДУ СА
ОДЛУКОМ ВЛАДЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАЊЕ ВИШКА
ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОЦЕСУ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ, РЕСТРУКТУРИРАЊА И
ПРИПРЕМЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 64/05,
89/06, 85/08, 90/08 – ИСПРАВКА, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14 И
129/14), БИЛИ КОРИСНИЦИ ПРАВА НА ПОСЕБНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ
(ОПЦИЈА 5), ОДНОСНО КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ (ОПЦИЈА 3).
Члан 71.
Породична пензија одређује се од старосне, превремене старосне
пензије или инвалидске пензије која би осигуранику припадала у часу смрти,
односно од пензије која је кориснику припадала у часу смрти, у проценту који се
утврђује према броју чланова породице који имају право на ту пензију, и то:
1) ако пензија припада само члановима уже породице или само
члановима шире породице умрлог осигураника односно корисника права
одређује се у следећим процентима:
- за једног члана 70%;
- за два члана 80%;
- за три члана 90%;
- за четири члана или више чланова 100%.
2) ако пензија припада и члановима уже породице и члановима шире
породице умрлог осигураника односно корисника права, члановима уже
породице одређује се породична пензија према тачки 1) овог става, а
члановима шире породице припада остатак до износа старосне, превремене
старосне пензије или инвалидске пензије из овог става.
Ако право на породичну пензију имају брачни друг и разведени
брачни друг умрлог осигураника, односно корисника права, одређује се једна
породична пензија у висини која припада за једног члана породице и дели се у
једнаким износима.
ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА ИЗ ЧЛАНА 30А ОВОГ ЗАКОНА ОДРЕЂУЈЕ СЕ
У ИЗНОСУ ОД 100% ПЕНЗИЈЕ КОЈА БИ ОСИГУРАНИКУ ПРИПАДАЛА У ЧАСУ
СМРТИ.
Породична пензија умрлог осигураника, односно корисника права,
одређује се као једна породична пензија у висини која припада за једног члана
породице, и дели се у једнаким износима, ако право на породичну пензију
имају:
1) супружник;
2) ванбрачни партнер;
3) супружник из разведеног брака, ако му је судском пресудом
утврђено право на издржавање;
4) ванбрачни партнер после престанка заједнице живота ванбрачних
партнера, ако му је судском пресудом утврђено право на издржавање.
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Члан 77.
Осигуранику који је остварио право на инострани део пензије према
међународном уговору ИНОСТРАНУ ПЕНЗИЈУ припада износ у висини разлике
до најнижег износа пензије ако му је износ пензије, утврђен по овом закону, и
иностране пензије обрачунате према важећем девизном курсу на дан
остваривања права, мањи од износа најниже пензије одређене према члану 76.
овог закона.
Члан 79.
Осигуранику из члана 42. овог закона, који испуњава услове У ПОГЛЕДУ
ПЕНЗИЈСКОГ СТАЖА за стицање права на старосну пензију из чл. 43. и 43а
овог закона, старосна пензија одређује се у складу са одредбама члана 61. овог
закона, а лични бодови утврђују се на начин предвиђен чл. 62-70. овог закона.
Изузетно од члана 63. став 1, члана 64. ст. 2. и 3. и члана 65. овог
закона, осигуранику из става 1. овог члана за израчунавање годишњег личног
коефицијента не узима се период од 1. јануара 1970. године већ период од 1.
јануара 1996. године.
Износ пензије утврђен на начин из ст. 1. и 2. овог члана увећан за 20%
представља укупан износ пензије за осигуранике из става 1. овог члана, осим
за осигуранике из члана 42. став 1. тачка 4а) овог закона.
На начин из става 2. овог члана утврђује се годишњи лични коефицијент
и за друге запослене у Министарству унутрашњих послова, припаднике
Безбедносно-информативне агенције, припаднике Војнобезбедносне и
Војнообавештајне агенције под условом да у том органу имају навршених
најмање 20 година стажа осигурања.
Осигуранику из члана 42. овог закона инвалидска пензија се одређује у
складу са ст. 1-3. овог члана, под условом да је на пословима из члана 42. овог
закона навршио потребан стаж осигурања за стицање права на инвалидску
пензију из чл. 25. и 26. овог закона.
Изузетно од става 5. овог члана, осигуранику из члана 42. став 1. тачка
4а) овог закона инвалидска пензија се одређује у складу са ст. 1. и 2. овог
члана, под условом да је на пословима из члана 42. овог закона навршио
потребан стаж осигурања за стицање права на инвалидску пензију из чл. 25. и
26. закона.
Износ пензије из ст. 1-6. овог члана не може бити већи од износа
утврђеног у члану 78. овог закона.
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.
ОДРЕДБЕ СТ. 4. И 5. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА ПОВЕРИОЦА
КОМЕ СУ, НАКОН СМРТИ КОРИСНИКА, УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБУСТАВЕ ОД ПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ НАКНАДЕ.
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Члан 124б
Фонд ће лицу које је сносило трошкове сахране корисника пензије,
исплатити накнаду погребних трошкова у висини износа те накнаде у исплати
на дан ступања на снагу овог закона.
Основ за исплату накнаде погребних трошкова из става 1. овог члана је
оригинал рачуна, који Фонду доставља лице које је сносило трошкове сахране
корисника пензије.
Лице које је сносило трошкове сахране дужно је да Фонду достави и број
свог текућег рачуна, ради исплате накнаде погребних трошкова.
Накнада погребних трошкова, из става 1. овог члана, надаље се
усклађује на исти начин као и пензија.
ЧЛАН 124Б
ФОНД ЋЕ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ СНОСИЛО ТРОШКОВЕ САХРАНЕ
КОРИСНИКА ПЕНЗИЈЕ, ИСПЛАТИТИ НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА У
ВИСИНИ ИЗНОСА ТЕ НАКНАДЕ НА ДАН СМРТИ КОРИСНИКА.
ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СНОСИЛО ТРОШКОВЕ САХРАНЕ ДУЖНО ЈЕ ДА ФОНДУ
ДОСТАВИ И БРОЈ РАЧУНА, РАДИ ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ПОГРЕБНИХ
ТРОШКОВА.
ВИСИНА НАКНАДЕ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА, УТВРЂЕНА НА ДАН
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, НАДАЉЕ СЕ УСКЛАЂУЈЕ НА ИСТИ
НАЧИН КАО И ПЕНЗИЈА.
Члан 129.
У матичну евиденцију уносе се следећи подаци о осигураницима:
1) презиме и име;
2) јединствени матични број грађана и порески идентификациони
број;
3) пол;
4) дан, месец и година рођења;
5) занимање;
6) школска спрема;
7) основ осигурања;
8) датум стицања и престанка својства осигураника;
8а) о мировању својства осигураника пољопривредника, односно
утврђеним периодима мировања осигурања;
9) о стажу осигурања, зарадама, накнадама зарада, односно
основицама осигурања, уговореним накнадама и другим накнадама које служе
за одређивање висине права;
10) о броју месеци, односно дана проведених на раду и броју месеци,
односно дана за које су исплаћене накнаде;
11) о висини уплаћеног доприноса;
12) да ли је осигураник корисник пензије;
13) о обвезнику плаћања доприноса;
14) о пензијском стажу - по врстама;
15) о осигураницима с телесним оштећењем од најмање 70%, војним
инвалидима од прве до шесте групе, цивилним инвалидима рата од прве до
шесте групе, слепим лицима и лицима оболелим од дистрофије или сродних
мишићних и неуромишићних обољења, параплегије, церебралне и дечије
парализе и мултиплекс склерозе.
За осигуранике који раде на радним местима, односно пословима на
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, у матичној евиденцији
евидентирају се подаци о стажу осигурања, односно о времену проведеном на
тим радним местима, односно пословима и степену увећања стажа, КОЈИ СЕ
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ЗА
ОСИГУРАНИКЕ ИЗ
ЧЛАНА
42.
ОВОГ
ЗАКОНА ЗАМЕЊУЈЕ
ОДГОВАРАЈУЋОМ ШИФРОМ.
Осигураницима који немају јединствен матични број грађана фонд
одређује лични број.
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, 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 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 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 И ПО ПРАВНОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА
УНОСИ ПРИЈАВУ НА ОСИГУРАЊЕ У ЈЕДИНСТВЕНУ БАЗУ ЦЕНТРАЛНОГ
РЕГИСТРА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА.
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 ПРИЈАВЕ НА ОСИГУРАЊЕ 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 можe 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.
ОДРЕДБЕ СТ. 1. ДО 5. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ И У СЛУЧАЈУ
ОДЈАВЕ ОСИГУРАЊА.
Члан 143.
Подаци унети у матичну евиденцију, на начин утврђен овим законом,
могу се накнадно мењати у следећим случајевима:
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1) ако надлежни орган накнадно, у прописаном поступку, утврди
промену података;
2) ако су подаци о осигурању, пензијском стажу, стажу осигурања,
зарадама, накнадама зарада, уговореним накнадама, односно основицама
осигурања који служе за утврђивање висине права, као и подаци о висини
уплаћених доприноса унети у матичну евиденцију на основу лажних исправа;
3) ако се накнадно, провером података или на други начин, утврди да
су у матичну евиденцију унети нетачни или непотпуни подаци.
Промена података унетих у матичну евиденцију врши се на основу
одговарајуће пријаве промене података, по поступку утврђеним овим законом.
ПОД ПРОМЕНОМ ПОДАТАКА У СМИСЛУ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА
СМАТРА СЕ И ЊИХОВО БРИСАЊЕ ИЗ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ.
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 у складу са
законом и уређује општим актом Фонда.
Члан 208.
Накнада штете причињене фонду, односно повраћај незаконито и
неправилно извршених исплата пензија и других новчаних примања из
пензијског и инвалидског осигурања врши се по одредбама закона којим се
уређују облигациони односи, ако овим законом није другачије уређено.
Уколико се Фонд и корисник не споразумеју о начину повраћаја
преплаћеног износа пензије, Фонд доноси решење о обавези повраћаја више
исплаћеног износа обуставом до 1/3 месечног износа пензије, све док се на тај
начин дуг по овом основу не измири.
Фонд има право да захтева накнаду причињене штете од лица које је
проузроковало инвалидност, телесно оштећење, ПОТРЕБУ ЗА ПОМОЋИ И
НЕГОМ ДРУГОГ ЛИЦА или смрт осигураника ако је, по том основу, остварено
право из пензијског и инвалидског осигурања.
Фонд је дужан да захтева накнаду штете од послодавца уколико је до
повреде на раду, односно професионалне болести дошло непредузимањем
одговарајућих мера безбедности и заштите здравља на раду, у складу са
прописима о раду.
При утврђивању висине штете не узимају се у обзир износ уплаћеног
доприноса за то осигурање, нити дужина навршеног пензијског стажа.
ЧЛАН 16.
ФОНД ЋЕ У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ
ЗАКОНА, ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ОДНОСНО У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД
ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА КОРИСНИКА ПРЕВРЕМЕНЕ СТАРОСНЕ
ПЕНЗИЈЕ, ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБОМ ЧЛАНА 70Д ОВОГ
ЗАКОНА, НА ОСНОВУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ИСПРАВЕ О ДАТУМУ ПРИХВАТАЊА
СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА.
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ЧЛАН 17.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕˮ.

ДАНА
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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 основног 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
утврђујe се начин обрачуна висине превремене старосне пензије корисницима
који су пре почетка примене Закона о изменама и допунама закона о пензијском
и инвалидском осигурању („Службени гласник РСˮ број 75/14), у складу са
одлуком Владе о утврђивању програма за решавање вишка запослених у
процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију
(„Службени гласник РС“ бр. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 – исправка, 15/09, 21/10,
46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14 и 129/14), утврђени као вишак запослених, а
којима је у моменту престанка радног односа и остваривања права на посебну
новчану накнаду по том програму до испуњавања првог услова за остваривање
права на пензију у складу са тада важећим прописима о пензијском и
инвалидском осигурању недостајало до пет година и која су до остваривања
права на пензију остварила право на посебну новчану накнаду (опција 5),
односно којима је до две године и која су до остваривања права на пензију
остварила право на новчану накнаду у складу са прописима о запошљавању
(опција 3).
Поред тога, Законом је предвиђено прецизирање одредбе члана 77.
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, чиме се омогућава равноправан
положај корисника пензије којима је износ пензије нижи од најнижег износа
пензије, а који су остварили инострану пензију. Равноправност ове категорије
лица се постиже у односу на обрачун разлике до висине најнижег износа
пензије.
Предвиђеном допуном члана 109. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању обавезује се да поверилац, коме су, након смрти корисника,
уплаћена средства по основу реализације обуставе од пензије, односно
новчане накнаде, наведене износе врати Фонду на његов захтев, односно не
може из тих износа намирити своја потраживања која има према кориснику
права. Такође се утврђује да наведени поверилац одговара за насталу штету,
ако не поступи на прописани начин. Ова одредба је важна, када се има у виду
да Фонд сваког месеца има око милион активних обустава на основу којих се
повериоцима врши уплата износа пензије, односно новчане накнаде по основу
реализације решења о извршењу, или решења о административној забрани.
Изменом члана 129. Закона о пензијском и инвалидском осигурању
унапредиће се одлучивање о праву на пензију осигураника из члана 42. Закона
(МУП, Војска, БИА), којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.
Поред тога, Законом су предвиђене техничке корекције, прецизирања и
техничка побољшања појединих одредаба, како би се превазишли проблеми и
недоумице које су се појавиле у пракси.
2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди
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За исплату разлике због измене начина обрачуна висине превремене
старосне пензије за лица кориснике из Опције 5 и Опције 3 у 2021. години,
процена потребних средстава износи укупно 301,4 милиона динара:
- За лица из опције 3 - 118,5 милиона динара (107,4 милиона динара на
име разлике пензије и 11,1 милион динара за припадајуће доприносе за
здравствено осигурање);
- За лица из Опције 5 - 182,9 милиона динара (165,8 милиона динара на
име разлике пензије и 17,1 милион динара за припадајуће доприносе за
здравствено осигурање).
С обзиром на то да се наведена разлика већ исплаћује у складу за
Закључком Владе од 19.11.2020. године, финансијска средства су обезбеђена
Финансијским планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
за 2021. годину, тако да нису потребна додатна средства.
3. Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају
трошкове које ће он стварати
Предложеним изменама обезбеђује се ефикаснији и бржи рад
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на спровођењу
пензијског и инвалидског осигурања, а у корист осигураника и корисника права.
4. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на
тржишту и тржишна конкуренција
Позитивни ефекти измена и допуна Закона доприносе унапређењу
економског окружења 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
О овом закону је спроведена јавна расправа у периоду од 15. марта до 2.
априла 2021. године, након чега је достављен на мишљење надлежним
министарствима и другим надлежним органима, у потупку припреме за
разматрање на Влади.
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.
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1) У погледу предвиђених измена прописа у односу на осигуранике
пољопривреднике који обављају уговорене послове, реч је о прецизирању
норме у циљу отклањања недоумица у спровођењу закона. Наиме, чланом 10.
став 1. Закона утврђено је да су обавезно осигурана лица:
1) запослени;
2) лица која самостално обављају делатност;
3) пољопривредници.
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Одредбом става 2. истог члана утврђено је да ако лице истовремено
испуњава услове за осигурање по више основа из става 1. овог члана, основ
осигурања одређује се на тај начин што постојање основа осигурања по
претходној тачки искључује основ осигурања из наредне тачке.
За осигуранике пољопривреднике, у пракси то значи да ако се лице које
је осигураник пољопривредник запосли или почне да обавља самосталну
делатност, основ осигурања постаје запослење или обављање самосталне
делатности, при чему се допринос плаћа по свим основима по којима се
остварује приход. Када је у питању обављање уговорених послова (који спадају
у самосталне делатности), то су најчешће послови који се обављају у кратком
временском периоду, због чега се може десити да би осигураник
пољопривредник који обавља ове послове више пута у току године мењао
основ осигурања, што смањује ефикасност спровођења осигурања и повећава
ризик настанка грешке. Притом, имајући у виду да се допринос плаћа на сваки
приход остварен радом, дакле и по основу обављања пољопривредне
делатности и по основу уговорених послова, наведене промене основа
осигурања нису од утицаја на обим и висину права из пензијског и инвалидског
осигурања која ће осигураник остварити. Из наведених разлога, предложена је
измена норме.
2) Предложеном изменом начина обрачуна превремене старосне пензије
за лица кориснике из Опције 5 и Опције 3 се законски уређује наведено питање,
а у пракси неће доћи до измене по кориснике у погледу висине њихових
примања, с обзиром на то да је наведено питање уређено Закључком Владе од
19.11.2020. године.
За исплату разлике због измене начина обрачуна висине превремене
старосне пензије за лица кориснике из Опције 5 и Опције 3 у 2021. години,
процена потребних средстава износи укупно 301,4 милиона динара:
- За лица из опције 3 - 118,5 милиона динара (107,4 милиона динара на
име разлике пензије и 11,1 милион динара за припадајуће доприносе за
здравствено осигурање);
- За лица из Опције 5 - 182,9 милиона динара (165,8 милиона динара на
име разлике пензије и 17,1 милион динара за припадајуће доприносе за
здравствено осигурање).
С обзиром на то да се наведена разлика већ исплаћује у складу за
Закључком Владе од 19.11.2020. године, финансијска средства су обезбеђена
Финансијским планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
за 2021. годину, тако да нису потребна додатна средства.
3) Када је у питању предложена измена којом се прописује да се у стаж
осигурања рачуна и време за које је осигураник из члана 12. став 1. тачка 3а)
Закона остварио уговорену накнаду за коју је плаћен допринос, у питању је
прецизирање норме, с обзиром на то да се и до сада наведено време рачунало
у стаж осигурања, пошто је прописано да се стаж осигурања рачуна сваки
период за који је плаћен допринос.
ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ЖЕЛЕ ПОСТИЋИ ДОНОШЕЊЕМ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ЗАКОНА
Како је већ наведено, циљ доношења измена и допуна Закона је да се
законски уреди наведено питање, тако да неће доћи до промене у односу на
стање које је сада у пракси, у погледу тренутног и очекиваног новог броја
корисника, износа њихових примања и висине потребних средстава.
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ИНФОРМАЦИЈА О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА У ТОКУ ИЗРАДЕ
ПРЕДЛОГА/ НАЦРТА ПРОПИСА

1) Да ли су у току израде предлога/нацрта прописа спроведене консултације са
циљним групама и заинтересованим странама* (ако нису спроведене потребно
је навести разлог)?
Приликом израде Нацрта закона о изменама и допунама Закона о
пензијском и инвалидском осигурању, нису спроведене консултације са циљним
групама и заинтересованим странама, с обзиром да није реч о суштинским
изменама и допунама Закона. Наиме, Нацрт закона се доноси у циљу уређења
питања корисника Опције 5 и Опције 3, у вези са Закључком Владе 05 Број: 4019236/2020-2 од 19. новембра 2020. године и ради прецизирања и техничког
побољшања постојећих одредаба Закона. Поред тога, Нацрт закона
припремљен у другачијим, посебним околностима условљеним епидемијом
Ковид – 19, па се водило рачуна о поштовању свих препоручених
епидемиолошких мера, укључујући избегавање окупљања и организовања
састанака када то није неопходно.
У сваком случају, приликом припреме и разматрања суштинских измена
и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању, биће спроведене и
консултације, као што је то било и до сада. С тим у вези, предлози достављени
током јавне расправе о Нацрту закона, која је спроведена од 15. марта до 2.
априла 2021. године, који се односе на повраћај износа мање исплаћених
пензија за време примене Закона о привременом уређивању начина исплате
пензија, затим укидање „пеналаˮ, измену састава Управног одбора Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање и др, имаће се у виду за припрему
наредне етапе реформе система пензијског и инвалидског осигурања,
укључујући и размену мишљења и социјални дијалог, када се за то буду стекли
услови, али пре свега имајући у виду да је основни циљ реформе постизање
дугорочне финансијске одрживости
система пензијског и инвалидског
осигурања.
2) У ком временском периоду су спроведене консултације?
/
3) Које методе/технике консултација су коришћене (фокус група, округли сто,
полуструктурирани интервју, панел, анкета, прикупљање писаних коментара,
итд.)?
/
4) Ко су били учесници консултативног процеса?
/
5) Које примедбе, сугестије и коментари упућени током спровођења процеса
консултација су прихваћени и уврштени текст у предлога/нацрта прописа?**
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6) Које примедбе, сугестије и коментари упућени током спровођења процеса
консултација нису уважени и који су разлози за њихово неприхватање?**

* Циљне групе и заинтересоване стране чине представници релевантних
организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких
организација, као и представници јавне управе, укључујући и релевантне
органе државне управе.
** Пожељно је представити упућене примедбе, сугестије и коментаре на:
- начела и сврху уређења односа у пропису;
- разраду и прецизирање појединачних решења.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА
ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. 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
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):
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну саржину прописа
Споразум не садржи 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 друштвеноекономских 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
Пошто Споразум не садржи 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
Потпуно усклађено
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произилазе из наведене одредбе Споразума
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније.
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
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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. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености

