
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 43. став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), 

Народна скупштина доноси 

О Д Л У К У 

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

ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017. 
ГОДИНУ 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 
2017. годину, коју је Управни одбор Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање донео на седници одржаној 1. новембра 2017. године.  

II 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број: 

У Београду,       новембра 2017. године 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

ПРЕДСЕДНИК 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 
 1. Правни основ за доношење Одлуке  

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

став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – други 
закон, 103/15 и 99/16), којом је утврђено да Народна скупштина доноси одлуке о 
давању сагласности на финансијске планове организација за обавезно 
социјално осигурање.  

 
2. Разлози за доношење Одлуке 
 

Ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или 
смањења прихода, према члану 47. поменутог закона, финансијски планови се 
уравнотежују смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових 
прихода, путем ребаланса финансијских планова. Потребне измене одобрених 
апропријација на страни расхода између осталог односе се и на повећање 
средстава за једнократну исплату свим корисницима права на пензију, 
корисницима права на привремену накнаду инвалида рада друге и треће 
категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са 
чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и инвалидној 
деци - корисницима права на привремену накнаду код Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање, као и на планирање средстава за исплату 
посебних пензија и права на здравствено осигурање правосудних функционера 
и запослених у правосудним органима и Управи за извршење кривичних 
санкција са  територије Аутономне покрајине Косово и Метохија у складу са 
Уредбом Владе о остваривању посебних права правосудних функционера и 
запослених у правосудним органима и Управи за извршење кривичних санкција 
са  територије Аутономне покрајине Косово и Метохија („Службени гласник РС”, 
број 95/17). 
 

3. Објашњење појединачних решења у Одлуци 

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

фонд за пензијско и инвалидско осигурање организација за обавезно социјално 
осигурање, па се у складу са наведенoм одредбом предлаже доношење Одлуке 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину. 

 
4. Разлози за доношење Одлуке по хитном поступку 

 
Oву одлуку је потребно донети по хитном поступку, ради обезбеђења 

неопходних материјалних и других услова за финансирање рада ове 
организације за обавезно социјално осигурање и редовне исплате одређених 
права. 



3 

На основу члана 160. став 1. тачка 5) Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04-УС, 84/04-др.закон, 85/05, 
101/05-др.закон, 63/06 –УС, 5/09,107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 
142/2014) 

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, на седници од  1. новембра 2017. године, донео је 
 

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

ЗА  2017. ГОДИНУ   
 

 
 1. У Финансијском плану Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 101/2016), у ОПШТЕМ 
ДЕЛУ, тач. 1. и 2. мењају се и гласе: 
 

„1. Укупни текући приходи и примања Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд) за 2017. годину, распоређују се 
по врстама, и то: 

                                                                                        (у хиљадама динара) 

Економска 
класифика-

ција 
ПРИМАЊА ИЗНОС 

1 2 3 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 603.423.678 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 397.597.133 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 190.701.470 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 

171.625.663 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица 31.300.000 

721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу 
разврстати 3.970.000 

730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 196.633.749 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 196.633.749 

733160 Текући трансфери од других нивоа власти у корист 
организација за обавезно социјално осигурање 196.633.749 

  Трансфери Министарства финансија  173.633.749 

  Трансфери Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања 23.000.000 

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 374.005 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 33.000 

741100 Камате 32.000 

741160 Камате на средства организација за обавезно социјално 
осигурање 32.000 

741200 Дивиденде 1.000 

741260 Дивиденде организација за обавезно социјално осигурање 

1.000 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 11.000 
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742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у 
корист организација  за обавезно социјално осигурање 11.000 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА 5 

744160 Добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист организација за обавезно социјално осигурање 5 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 330.000 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист организација  за 
обавезно социјално осигурање 330.000 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

400.000 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

400.000 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 400.000 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ 8.418.791 

781300 Трансфери између организација  за обавезно социјално 
осигурање 8.418.791 

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

3.936.134 

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

2.416.038 

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

45.240 

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

6.200 

781341 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица 
која су престала да обављају самосталну делатност, док 
остварују новчану накнаду према прописима о раду и 
запошљавању 

355.015 

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

1.660.164 
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800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

29.000 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 29.000 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 29.000 

811160 Примања од продаје непокретности у корист организација  
за обавезно социјално осигурање 29.000 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 147.322 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
147.322 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 147.322 

921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
нефинансијским институцијама 34.000 

921560 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
нефинансијским институцијама у корист организација за 
обавезно социјално осигурање 

34.000 

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

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

40.000 

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 73.322 

921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист организација за обавезно социјално осигурање 73.322 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА-класа 7, 8 и 9 603.600.000 

 
 

2. Укупни текући расходи и издаци Фонда за 2017. годину, утврђују се у 
следећим износима, и то: 

 
                                                                                        (у хиљадама динара) 

Економска 
класифика-    

ција 
ИЗДАЦИ ИЗНОС 

1 2 3 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 595.705.000 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.457.900 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.745.000 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 491.400 

413000 Накнаде у натури 13.500 

414000 Социјална давања запосленима 60.000 

415000 Накнаде трошкова за запослене 107.000 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 41.000 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 2.308.126 

421000 Стални трошкови 1.503.626 
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422000 Трошкови путовања 68.000 

423000 Услуге по уговору 318.500 

424000 Специјализоване услуге 37.000 

425000 Текуће поправке и одржавање  189.000 

426000 Материјал 192.000 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 30.000 

444000 Пратећи трошкови задуживања 30.000 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3.000 

465000 Остале дотације и трансфери 3.000 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 584.032.934 

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

584.032.934 

471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују 
непосредно домаћинствима 531.754.474 

471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују 
непосредно пружаоцима услуга 395.460 

471900 Трансфери другим организацијама за обавезно социјално 
осигурање за доприносе за осигурање 51.883.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 5.873.040 

482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 537.000 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  614.000 

485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 4.722.040 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  895.000 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 895.000 

511000 Зграде и грађевински објекти 336.000 

512000 Машине и опрема 287.800 

513000 Остале некретнине и опрема 8.400 

515000 Нематеријална имовина 262.800 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.000.000 

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.000.000 

621000 Набавка домаће финансијске имовине 7.000.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4 и 5  603.600.000 

 ” 
2. У Финансијском плану Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање за 2017. годину, ПОСЕБАН ДЕО мења се и гласи: 
 
 „3. Укупни текући расходи и издаци Фонда приказани у оквиру ОПШТЕГ 
ДЕЛА по врстама које су карактеристичне за Фонд:                             

             (у хиљадама динара) 

Економска 
класифика-    

ција 
ИЗДАЦИ ИЗНОС 

1 2 3 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 595.705.000 
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410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.457.900 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.745.000 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 491.400 

413000 Накнаде у натури 13.500 

414000 Социјална давања запосленима 60.000 

415000 Накнаде трошкова за запослене 107.000 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 41.000 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 2.308.126 

421000 Стални трошкови 1.503.626 

422000 Трошкови путовања 68.000 

423000 Услуге по уговору 318.500 

424000 Специјализоване услуге 37.000 

425000 Текуће поправке и одржавање  189.000 

426000 Материјал 192.000 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 30.000 

444000 Пратећи трошкови задуживања 30.000 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3.000 

465000 Остале дотације и трансфери 3.000 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 584.032.934 

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

584.032.934 

471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују 
непосредно домаћинствима 531.754.474 

471121-3 Основне пензије 501.984.774 

471124 Нега и помоћ пензионера 14.670.000 

471125 Телесно оштећење пензионера 1.076.000 

471131 Накнада за скраћено радно време за инвалиде II категорије 70.000 

471134 Привремена накнада зараде од дана настајања 
инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће 
радно место 1.002.000 

471135 Накнаде за телесно оштећење 155.000 

471136 Накнаде за инвалиде III категорије 200.000 

471137 Нега и помоћ осигураника 562.700 

471193 Погребни трошкови 3.055.000 

471199 Остала права исплаћена непосредно домаћинствима 8.979.000 

471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују 
непосредно пружаоцима услуга 395.460 

471231 Трошкови смештаја пензионера у домове за старе 1.500 

471292 Услуге  рехабилитације и рекреације 393.960 

471900 Трансфери другим организацијама за обавезно социјално 
осигурање за доприносе за осигурање 51.883.000 

471911 Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање 
за доприносе за осигурање 49.545.000 
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471912 Трансфери  за здравствено осигурање инвалида  II и  III 
категорије 25.000 

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

150.000 

471961 Трансфери Фонду за социјално осигурање војних 
осигураника за доприносе за осигурање 2.163.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 5.873.040 

482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 537.000 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  614.000 

485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 4.722.040 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  895.000 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 895.000 

511000 Зграде и грађевински објекти 336.000 

512000 Машине и опрема 287.800 

513000 Остале некретнине и опрема 8.400 

515000 Нематеријална имовина 262.800 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.000.000 

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.000.000 

621000 Набавка домаће финансијске имовине 7.000.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6 603.600.000 

 ” 
3. Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног 
расхода и издатка у износу до 5% вредности апропријације. 

4. Ову одлуку, по  добијању  сагласности  Народне  скупштине 
Републике Србије, објавити у  „Службеном  гласнику Републике Србије”. 

 

08/2 Број:  022.2 - 11/42                                                 

У Београду,  1. новембар 2017. године 

      

            Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  

 

                                                                             Председник,                                                                                                                             

                                                                               
                                                                                     Бранислав Митровић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  

  

     1. Уводне напомене 

Правни основ за доношење Финансијског плана садржан је у члану 160. 
став 1. тачка 5) Закона о пензијском  и инвалидском осигурању („Службени 
гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 
63/06 - УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/2014; у даљем 
тексту: Закон), којим је прописано да Управни одбор Фонда доноси финансијски 
план, као и у члану 6. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 
68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016) којим је прописано да финансијски план 
организације обавезног социјалног осигурања доноси надлежни орган 
организације уз сагласност Народне скупштине. 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Финансијског 
плана садржан је у члану 47. Закона о буџетском систему. 

 

2. Разлози за доношење 

1) Закључком Владе РС 05 Број: 553-10619/2017-1 од 31. октобра 2017. године 
предвиђено је да се свим корисницима пензија, корисницима привремене 
накнаде – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно 
преостале радне способности (у складу са чл. 223. и 225. Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању) и инвалидној деци - корисницима привремене накнаде 
код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, који су закључно 
са 27. октобром 2017. године у евиденцији Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање за исплату пензија, односно привремених накнада за 
октобар 2017. године, изврши једнократна исплата у износу од 5.000,00 динара.  

За спровођење овог закључка потребно је 8,85 милијарди динара, од 
чега 8,80 милијарди динара на име једнократне исплате, а 54,00 милиона 
динара на име  трошкова за исплату на кућну адресу који обухватају и трошкове 
поштарине.   

 
2) Уредбом Владе РС о остваривању посебних права правосудних 
функционера и запослених у правосудним органима и Управи за извршење 
кривичних санкција са  територије Аутономне покрајине Косово и Метохија 
(„Службени гласник РС" број 95/2017), прописано је остваривање права на 
посебну пензију и права на здравствено осигурање правосудних функционера 
и запослених у правосудним органима и Управи за извршење кривичних 
санкција са  територије Аутономне покрајине Косово и Метохија. Уредбом су 
прописани услови са остваривање права, као и да се право на посебну пензију 
остварује у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање. 
 Како је Уредба ступила на снагу 26. октобра 2017. године, за исплату 
посебних права у 2017. години потребно је 32,00 милиона динара. 
 

Измене и допуне Финансијског плана извршене су прерасподелом 
средстава по апропријацијама у оквиру укупно расположивих средстава 
предвиђених Финансијским планом Фонда за 2017. годину („Службени гласник 
РС", број 101/2016).  
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     3. Приходи и примања  

   
Укупни приходи и примања утврђени су у непромењеном износу у односу на 
првобитно планиране од 603,60 милијарди динара са изменама на следећим 
позицијама:  

  
- 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ као изворни приходи од доприноса 

за пензијско и инвалидско осигурање, планирани су у износу од 397,60 
милијарди динара, и то: 

- за категорију осигураника запослених 364,33 милијарди, 
- за категорију осигураника самосталних делатности 30,57 милијарди 

динара   
- за категорију осигураника пољопривредника 2,70 милијарди динара. 
 Планирани приходи од доприноса виши су за 0,92%, односно за 3,64 

милијарде динара у односу на првобитно планиран износ у складу са 
остварењем у првих девет месеци текуће године. Планираним изворним 
приходом покрива се 65,87% планираних расхода и издатака у 2017. години.  
 У оквиру планираних прихода од доприноса категорије осигураника 
запослених од остварених прихода нису садржана средства евидентирана у 
првих девет месеци текуће године по Уредби о подстицању запошљавања 
(„Службени гласник РС”, бр. 32/11 и 34/2011) и по Закључку Владе Републике 
Србије бр. 43-1343/07-7 из новембра 2008. године (привредни субјекти у 
стечају), јер су исказани  у планираном износу на позицији трансфера 
Министарства финансија.  
   

- 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ смањени су у односу на 
првобитно планиране за 4,71 милијарду динара због бољег остварења прихода 
од доприноса у односу на првобитно планиране. Учешће дотације и трансфера 
из буџета у укупним приходима и примањима смањено је са 33,36% на 32,58%. 

Планирани износ трансфера Министарства финансија од 173,63 

милијарди динара (4,71 милијарду мање од првобитно планираних), усклађен 
је са текућом апропријацијом у буџету РС (раздео 16 – Министарство 
финансија, Програм 0901 – Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, 
Програмска активност 0001 – Подршка за исплату недостајућих средстава за 
редовне пензије, Економска класификација 464 – Дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање), на дан 31.октобар 2017. године. Планиран 
износ садржи и трансферисана средства по основу Уредбe о подстицању 
запошљавања, по Закључку Владе РС број: 43-1343/07-7 из новембра 2008. 
године (евидентираних на позицији социјалних доприноса), средства 
намењена финансирању спровођења закључака Владе РС за повезивање 
стажа број: 113-884/2017 од 3. фебруара 2017. године и број: 2666/2017 од 23. 
марта 2017, као и средства за категорију осигураника самосталних 
делатности.  

Трансферима који се извршавају са раздела Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 23,00 милијарде 

динара обезбеђују се средства за исплату пpава по посебним прописима и за 
покриће разлике између најнижег износа пензије и садрже и средства за 
посебне пензије по Уредби о остваривању посебних права правосудних 
функционера и запослених у правосудним органима и Управи за извршење 
кривичних санкција са  територије Аутономне покрајине Косово и Метохија 
(члан 8. Уредбе). 

 
- 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ планирани су у износу од 374,00 милиона 

динара, односно за 250,50 милиона динара више од првобитно планираних, а у 
складу са остварењем у периоду јануар – септембар текуће године. Чине их 
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приходи од камата, дивиденде, приходи од закупа, по основу извршених услуга 
и друго. У укупним приходима и примањима учествују са 0,06%. 

 
- 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

планирани су у износу од 400,00 милиона динара, односно за 170,87 милиона 
динара више од првобитно планираних, а у складу са остварењем у периоду 
јануар – септембар текуће године. Чине их приходи по основу одштетних 
захтева од иностраних носиоца осигурања и друго. Учествују са 0,07% у 
укупним приходима и примањима.  

 
- 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 

НИВОУ планирани су у износу од 8,42 милијарде динара, што је више за 516,42 
милиона динара у односу на првобитно планиране и то на име трансфера 
Републичког фонда за здравствено осигурање:  

- средства у износу од 2,42 милијарде динара на име доприноса за ПИО 
запослених који примају накнаду за време привремене спречености за рад 

(боловање) по прописима о здравственом осигурању (Ко781322), виша су за 
306,08 милиона динара. Планирана су и средства реализована по Закључку 
Владе Републике Србије Број: 023-13816/2015 од 25. децембра 2015. године 
по коме је извршена је конверзија износа од 11,74 хиљаде динара на име 
боловања (предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом „Лак жица“ из Бора); 

- средства у износу од 1,66 милијарди динара доприноса за ПИО за 
осигуранике који примају накнаду за време привремене спречености за рад по 
прописима о здравственом осигурању или док су на породиљском одсуству, 
односно за време одсуства са рада или рада са скраћеним радним временом 

због посебне неге детета (Ко781342) виша су за 210,32 милиона динара. 
 
- 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

повећана су за 4,00 милиона динара у односу на првобитно планиране, у 
складу са остварењем у периоду јануар – септембар текуће године, и износе 
29,00 милиона динара. Односе се на примања од продаје и откупа 

непокретности (Ко811000). 
 
- 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ  повећана су за 127,32 милиона динара у односу на првобитно 

планиране, у складу са остварењем у периоду јануар – септембар текуће 
године, и износе 147,32 милиона динара. Односе се на: 

- примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским 

институцијама (Ко921500), која првобитно нису била планирана, у износу од 
34,00 милиона динара остварених реализацијом Закључка Владе РС број: 023-
487/2016 од 23. јануара 2016. године по коме је извршена је конверзија на износ 
главнице дуга по уговору са предузећем „Гоша – Солко“ из Смедеревске 
Паланке (по уговору склопљеним на основу Закључка Владе РС из априла 
2007. године), наплатом из стечајне масе од „ИХП Прахово ђубрива“ и „Рашка“ 
холдинг компаније (по уговорима склопљеним на основу Закључка Владе РС из 
новембра 2008. године); 

- отплате кредита раније датих физичким лицима и домаћинствима, 
повећан планиарани износ за 20,00 милиона и износи од 40,00 милиона 

динара (Ко921600)  
- примања од продаје домаћих акција и осталог капитала на основу 

члана 17. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/14, 46/15 и 
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112/2015), која првобитно нису била планирана, а у складу са остварењем 

утврђена у износу од 73,32 милиона динара (Ко921900). 
 
4. Расходи и издаци  
 
Укупни расходи и издаци утврђени су у непромењеном износу од 603,60 

милијарди динара у односу на првобитно планиране, а потребна додатна 
средства обезбеђена су прерасподелом првобитно планираних износа на 
следећим позицијама:  

 
- 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ планирани су у износу од 3,46 

милијарди динара, са учешћем од 0,57% у укупним расходима и издацима, и 
нижи су од првобитно планираних за 87,00 милиона динара. 

Првобитним планом, предвиђена су средства за отпремнина 
запосленима по програму рационализације броја запослених. Како Одлуком о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних 
органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 
систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 
61/2017), максималан број запослених на неодређено време у Фонду је није 
промењен у односу на претходну одлуку, умањен је износ потребних средстава 

за отпремнине на позицији социјалних давања запосленима (Ко414000). 

Смањен је и износ накнада трошкова за запослене (Ко415000) за трошкове 
доласка на рад и одласка са рада.  

 
- 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА - расходи на име коришћења 

услуга и роба планирани су у износу од 2,31 милијарду динара, са учешћем од 
0,38% у укупним расходима и издацима, и виши су од првобитно планираних 
за 54,13 милиона динара на име трошкова за једнократну исплату 5.000,00 
динара на кућну адресу корисника који обухватају и трошкове поштарине на 

позицији сталних трошкова (Ко421000). Расходи за услуге по уговору 

(Ко423000), повећани су за 4,50 милиона динара преусмеравањем средстава 
са позиције сталних трошкова. 

 
- 440000 ОТПЛАТА КАМАТА – првобитно планирани износ смањен је за 

20,00 милиона динара и износи 30,00 милиона динара. Смањена су првобитно 
планирана средства предвиђена за исплату камата на дуг по основу разлике 
погребних трошкова корисника пољопривреника који су се определили за 

потписивање уговора о вансудском поравнању (Ко444000).  
 
- 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ – у складу са Законом 

о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), на име учешћа у финансирању 
зарада особа са инвалидитетом планиран је износ од 3,0 милиона динара што 
је за 5,00 милиона динара мање у односу на првобитни план (закључивањем 
уговора са предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом, смањена је финансијска обавеза на име пенала).  

 
- 470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА повећана су за 57,87 

милиона динара и износе 584,03 милијарди динара, са учешћем од 96,76% у 
укупним расходима и издацима.  

На име права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 

домаћинствима (Ко471100) повећан је првобитно планирани износ за 842,37 
милиона динара и износи 531,75 милијарди динара. 
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Средства за исплату основних пензија (Ко471121-3) планирана су у 
износу од 501,98 милијарди динара што је за 8,02 милијарде динара мање од 
првобитно планираног износа, у складу са извршењем у првих девет месеци 
текуће године, а због мањег прираста броја корисника у односу на првобитно 
планиран. У планираном износу средстава, предвиђена су и средства за 
исплату посебних пензија по Уредби Владе РС о остваривању посебних права 
правосудних функционера и запослених у правосудним органима и Управи за 
извршење кривичних санкција са  територије Аутономне покрајине Косово и 
Метохија. 

 Планирана средства за новчане накнаде за помоћ и негу другог лица 

корисницима пензија (Ко471124), износе 14,67 милијарди динара и повећана 
су за 136,00 милиона динара у односу на првобитно планирани износ. Новчане 

накнаде за помоћ и негу другог лица осигураницима (Ко471137), износе 562,70 
милиона динара и нижа су за 26,10 милиона у односу на првобитно планирани 
износ.  

Средства за новчане накнаде за телесно оштећење корисницима 

пензија (Ко471125),  планирана су у износу од 1,08 милијарди динара и мања 
су за 62,00 милиона у односу на првобитно планирани износ. Новчана накнада 

за телесно оштећење осигураника (Ко471135), планирана је у износу од 155,00 
милиона динара и мања је за 10,90 милиона динара у односу на првобитно 
планирани износ.  

Расходи за накнаде за скраћено радно време за инвалиде II категорије 

(Ко471131), износе 70,00 милиона динара и мањи су у односу на првобитно 
планирани износ за 21,40 милиона динара. Привремена накнада за рад од 
дана настанка инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће место 

(Ко471134) износи 1,00 милијарду динара и мања је у односу на првобитно 
планирани износ за 117,00 милиона динара. Накнаде за инвалиде III категорије 

(Ко471136) износе 200,00 милиона динара и мање су у односу на првобитно 
планиране износ за 64,00 милиона динара.  

 Планирана средства за исплату погребних трошкова (Ко471193) износе 
3,06 милијарди динара и виша су за 220,00 милиона у односу на првобитно 
планирани износ (8,7% већи број поднетих захтева у првих девет месеци 
текуће године у односу на исти период претходне године).  

 На позицији осталих права (Ко471199), планиран је износ у висини од 
8,98 милијарди динара, што је више за 8,80 милијарди динара. 
Додатна средства у износу од 8,80 милијарди динара предвиђена су за 
једнократну исплату 5.000,00 динара корисницима права на пензију, 
корисницима права на привремену накнаду инвалида рада друге и треће 
категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са 
чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и  инвалидној 
деци. 

Средства за права из социјалног осигурања која се исплаћују 

непосредно пружаоцима услуга (Ко471200), планирана су у износу од 395,46 
милиона динара, са учешћем од 0,07% у укупним расходима и издацима, и 
смањени су за 500,00 хиљада динара у односу на првобитно планиране на име 
трошкова смештаја пензионера у домове за старе.  

На име трансфера другим организацијама обавезног социјалног 

осигурања  (Ко471900) смањен је планирани износ средства за 784,00 милиона 
динара (сразмерно смањеним расходима на име нето пензија) и износи 51,88 
милијарди динара. Учешће планираног трансфера у укупним расходима и 
издацима износи 8,60%.  
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Планирана су средства за здравствено осигурање пензионера који се 

трансферишу Републичком фонду за здравствено осигурање (Ко471911) у 
укупном износу од 49,54 милијарде динара, што је 772,00 милиона динара 
мање од првобитног плана, а која садрже и припадајуће доприносе за 
здравствено осигурање за примаоце посебних пензија по Уредби Владе РС о 
остваривању посебних права правосудних функционера и запослених у 
правосудним органима и Управи за извршење кривичних санкција са  
територије Аутономне покрајине Косово и Метохија. На име здравственог 
осигурања професионалних војних лица, која се трансферишу Фонду за 

социјално осигурање војних осигураника (Ко471961), планирана су средства у 
износу од 2,16 милијарди динара  што је 52,00 милиона динара мање од 
првобитног плана. 

За здравствено осигурање инвалида II и III категорије, планирана су 
средства у износу од  25,00 милиона динара, што је мање за 5,00 милиона 

динара у односу на првобитно планиране (Ко471912). 
 Средства на име накнада зараде од дана инвалидности до дана 

правоснажности решења повећана су за 45,00 милиона динара и износе 150,00 

милиона динара (Ко471913). 
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