
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, 99/16, 113/17, 
95/18 и 72/19), 

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 
2019. ГОДИНУ 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за 2019. годину, коју је Управни одбор Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање донео на седници одржаној 14. 
октобра 2019. године.  

II 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број: 

У Београду, октобра 2019. године 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Маја Гојковић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 
 
 1. Правни основ за доношење Одлуке  

 
 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредби члана 43. 
став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 72/19), 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. 

Чланом 171. ст. 3. и 4. 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, 142/2014, 
73/18 и 46/19 – УС) уређено је да се средства Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање могу изузетно користити и за исплату новчане помоћи 
корисницима пензије када је таква помоћ потребна великом броју корисника и 
да се исплата новчане помоћи врши у износу који утврди Влада, водећи рачуна 
о билансним могућностима Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање. У складу са тим, изменама и допунама Финансијског плана, за 
исплату новчане помоћи (са пратећим трошковима исплате) обезбеђена су 
средства у укупном износу од 8,72 милијарди динара. Исплата новчане помоћи 
обезбеђена је захваљујући остварењу прихода од доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање у вишем износу од планираних у периоду јануар – август 
2019. године, као и нижем извршењу расхода, пре свега, по основу принудних 
наплата по судским споровима.  

Изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање, вредност конверзија којима се потраживања 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање по основу неплаћених 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање претварају у трајни 
улог/учешће у капиталу субјекaта приватизације и врши повезивање стажа 
запосленима повећава се за 3,96 милијарди динара на страни прихода и на 
страни издатака.  

 
3. Објашњење појединачних решења у Одлуци 
 

У члану 1. став 1. Закона о буџетском систему 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 2019. годину. 

 
4. Разлози за доношење Одлуке по хитном поступку 

 
Oву одлуку је потребно донети по хитном поступку, сагласно члану 167. 

Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – 
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пречишћен текст), ради обезбеђења неопходних услова за финансирање 
исплате права у складу са законом којим се уређује систем пензијског и 
инвалидског осигурања. 
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На основу члана 160. став 1. тачка 5) Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04-УС, 84/04-др.закон, 85/05, 
101/05-др.закон, 63/06 –УС, 5/09,107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/ 14, 
73/2018 и 46/2019-одлука УС) 

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на 
седници од  14. oктобра 2019. године, донео је 
 
 

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

ЗА  2019. ГОДИНУ   
 

 

 1. У Финансијском плану Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 96/2018), 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 2019. годину, распоређују се по 
врстама, и то: 

                                                                                                           (у хиљадама динара) 

Економска 
класифика-

ција 
ПРИМАЊА ИЗНОС 

1 2 3 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 666.691.823 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 475.587.135 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 229.451.067 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 206.721.068 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица 36.170.000 

721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати 3.245.000 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПО КОНВЕРЗИЈИ 8.689.866 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених - 
конверзија 4.680.914 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца - 
конверзија 3.998.367 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица - конверзија 10.585 

730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 173.715.962 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 173.715.962 

733160 Текући трансфери од других нивоа власти у корист 
организација за обавезно социјално осигурање 173.715.962 

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 405.199 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 15.753 

741100 Камате 14.000 

741160 Камате на средства организација за обавезно социјално 
осигурање 14.000 

741100 Дивиденде 1.753 

741160 Дивиденде организација за обавезно социјално осигурање 1.753 
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742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 13.500 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист 
организација  за обавезно социјално осигурање 13.500 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 5.946 

743460 Приходи од пенала у корист нивоа организација за обавезно 
социјално осигурање 5.946 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 370.000 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист организација  за 
обавезно социјално осигурање 370.000 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 388.006 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 388.006 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 388.006 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ 7.876.118 

781300 Трансфери између организација  за обавезно социјално 
осигурање 7.876.118 

781321 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених 
који уплаћује Националнa службa за запошљавање 3.501.294 

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 

2.429.267 

781323 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа 
Националнa службa за запошљавање  по члану 45. Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 20.747 

781324 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних 
осигураника који примају накнаду за време привремене 
спречености за рад (боловање) 7.434 

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 317.966 

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 

1.599.410 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ ПО КОНВЕРЗИЈИ 29.537 

781300 Трансфери између организација  за обавезно социјално 
осигурање - конверзија 29.537 

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 - 
конверзија 

29.537 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 45.001 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 30.007 
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811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 30.000 

811160 Примања од продаје непокретности у корист организација  за 
обавезно социјално осигурање 30.000 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 7 

812160 Примања од продаје покретних ствари у корист организација  
за обавезно социјално осигурање 7 

840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 14.994 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 14.994 

841160 Примања од продаје земљишта у корист организација за 
обавезно социјално осигурање 14.994 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 162.863 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 162.863 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 162.863 

921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
нефинансијским институцијама 14.154 

921560 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
нефинансијским институцијама у корист организација  за 
обавезно социјално осигурање  14.154 

921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 34.000 

921660 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у 
корист организација  за обавезно социјално осигурање 34.000 

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 114.709 

921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист организација за обавезно социјално осигурање 114.709 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ ПО КОНВЕРЗИЈИ 1.240.939 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - 
конверзија 1.240.939 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ - конверзија 1.240.939 

921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
нефинансијским институцијама - конверзија 1.240.939 

921560 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
нефинансијским институцијама у корист организација  за 
обавезно социјално осигурање - конверзија 1.240.939 

  УКУПНO 668.140.626 
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2. Укупни текући расходи и издаци Фонда за 2019. годину, утврђују се по 
програмској структури у следећим износима, и то: 

 

                                                                                                           (у хиљадама динара) 

Програм 
Програмска 
активност 

Еконо- 
мска 

класи- 
фикација 

ОПИС ИЗНОС 

1 2 3 4 5 

ПР 0910     
ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ 
ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 
ФОНДА 

19.200.172 

  ПА 0001   АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ 18.600.172 

    410000 Расходи за запослене 3.710.000 

    411000 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2.970.000 

    412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

509.360 

    413000 Накнаде у натури 16.400 

    414000 Социјална давања запосленима 83.240 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 105.000 

    416000 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

26.000 

    420000 Коришћење услуга и роба 2.729.704 

    421000 Стални трошкови 1.586.420 

    422000 Трошкови путовања 65.000 

    423000 Услуге по уговору 465.004 

    424000 Специјализоване услуге 84.900 

    425000 Текуће поправке и одржавање 264.240 

    426000 Материјал 264.140 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 28.818 

    465000 Остале дотације и трансфери 3.000 

    480000 Остали расходи 750.000 

    482000 
Порези, обавезне таксе, казне, 
пенали и камате 

200.000 

    483000 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

250.000 

    485000 
Накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

300.000 
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    510000 Основна средства 1.418.308 

    511000 Зграде и грађевински објекти 321.108 

    512000 Машине и опрема 690.620 

    513000 Остале некретнине и опрема 20.400 

    515000 Нематеријална имовина 386.180 

    620000 Набавка финансијске имовине 9.960.342 

    621000 
Набавка домаће финансијске 
имовине 

9.960.342 

  ПА 0002   
ИСПЛАТА РАЗЛИКЕ ПО 
ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ 
КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА  

600.000 

    485000 
Накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

600.000 

ПР 0911     
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 

648.940.454 

  ПА 0001   СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ 375.000.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

375.000.000 

  ПА 0002   ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ 86.300.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

86.300.000 

  ПА 0003   ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ 87.500.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

87.500.000 

  ПА 0004   
НАКНАДЕ ЗА НЕГУ И ПОМОЋ И 
ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ 

17.943.700 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

17.943.700 

  ПА 0005   ИНВАЛИДСКЕ НАКНАДЕ  1.092.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

1.092.000 

  ПА 0006   
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛА 
ПРАВА 

24.281.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

24.281.000 
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  ПА 0007   
ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД 
ПЕНЗИОНЕРА 

465.394 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

465.394 

   ПА 0008   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  

56.358.360 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

56.358.360 

      УКУПНО 668.140.626 

 ” 

2. У Финансијском плану Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за 2019. годину, ПОСЕБАН ДЕО мења се и гласи: 
 

 „3. Укупни текући расходи и издаци Фонда приказани у оквиру ОПШТЕГ ДЕЛА 
по програмској структури, детаљније по врстама карактеристичним за Фонд:   
                           

             (у хиљадама динара) 

Програм 
Програмска 
активност 

Еконо- 
мска 

класи- 
фикација 

ОПИС ИЗНОС 

1 2 3 4 5 

ПР 0910     
ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ 
ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 
ФОНДА 

19.200.172 

  ПА 0001   
АДМИНИСТРАЦИЈА И 
УПРАВЉАЊЕ 

18.600.172 

    410000 Расходи за запослене 3.710.000 

    411000 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2.970.000 

    412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

509.360 

    413000 Накнаде у натури 16.400 

    414000 Социјална давања запосленима 83.240 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 105.000 

    416000 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

26.000 

    420000 Коришћење услуга и роба 2.729.704 

    421000 Стални трошкови 1.586.420 

    422000 Трошкови путовања 65.000 

    423000 Услуге по уговору 465.004 

    424000 Специјализоване услуге 84.900 

    425000 Текуће поправке и одржавање 264.240 
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    426000 Материјал 264.140 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 28.818 

    465000 Остале дотације и трансфери 3.000 

    480000 Остали расходи 750.000 

    482000 
Порези, обавезне таксе, казне, 
пенали и камате 

200.000 

    483000 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

250.000 

    485000 
Накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

300.000 

    510000 Основна средства 1.418.308 

    511000 Зграде и грађевински објекти 321.108 

    512000 Машине и опрема 690.620 

    513000 Остале некретнине и опрема 20.400 

    515000 Нематеријална имовина 386.180 

    620000 Набавка финансијске имовине 9.960.342 

    621000 
Набавка домаће финансијске 
имовине 

9.960.342 

  ПА 0002   
ИСПЛАТА РАЗЛИКЕ ПО 
ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ 
КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА  

600.000 

    485000 
Накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

600.000 

ПР 0911     
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 

648.940.454 

  ПА 0001   СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ 375.000.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

375.000.000 

    471121-3 Основне пензије 375.000.000 

  ПА 0002   ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ 86.300.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

86.300.000 

    471121-3 Основне пензије 86.300.000 

  ПА 0003   ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ 87.500.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

87.500.000 

    471121-3 Основне пензије 87.500.000 

  ПА 0004   
НАКНАДЕ ЗА НЕГУ И ПОМОЋ И 
ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ 

17.943.700 
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    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

17.943.700 

    471124 Нега и помоћ пензионера 16.260.000 

    471125 Телесно оштећење пензионера 988.000 

    471135 Накнаде за телесно оштећење 144.700 

    471137 Нега и помоћ осигураника 551.000 

  ПА 0005   ИНВАЛИДСКЕ НАКНАДЕ  1.092.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

1.092.000 

    471131 
Накнаде за скраћено радно време за 
инвалиде II категорије 

60.000 

    471134 

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

852.000 

    471136 Накнаде за инвалиде III категорије 180.000 

  ПА 0006   
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛА 
ПРАВА 

24.281.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

24.281.000 

    471193 Погребни трошкови 3.221.000 

    471199 
Остала права исплаћена непосредно 
домаћинствима 

21.048.000 

    471216 Помагала и направе 12.000 

  ПА 0007   
ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД 
ПЕНЗИОНЕРА 

465.394 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

465.394 

    471231 
Трошкови смештаја пензионера у 
домове за старе 

1.000 

    471292-9 Услуге рехабилитације и рекреације 464.394 

   ПА 0008   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  

56.358.360 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације за обавезно социјално 
осигурање) 

56.358.360 

    471911 
Трансфери Републичком фонду за 
здравствено осигурање за доприносе 
за осигурање 

53.693.260 

    471912 
Трансфери за здравствено 
осигурањe инвалида II и III категорије 

26.000 
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    471913 

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

220.000 

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

2.419.100 

      УКУПНО 668.140.626 

 ” 

 
 
 
3. Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање може 

извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и 
издатка у износу до 10% вредности апропријације. 

 
4. Ову одлуку, по  добијању  сагласности  Народне  скупштине Републике 

Србије, објавити у  „Службеном  гласнику Републике Србије”. 

 

08/5 Број: 022.1-1/57                                                 

У Београду,  14. октобра 2019. године 

      

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

 

                                                                               Председник,                                                                                                                             

                                                                               
                                                                                     Данило Вујичић 
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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 2019. ГОДИНУ  
  
 

    1. Уводне напомене 

Правни основ за доношење Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд), 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, 73/18 и 46/2019 – УС; у даљем тексту: Закон о ПИО), 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, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019), 
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 
Фонда (у даљем тексту: Ребаланс), садржан је у члану 47. Закона о буџетском систему. 

2. Разлози за доношење 

1) Исплата новчане помоћи  
Чланом 171. ст. 3 и 4. Закона о ПИО уређено је да се средства Фонда могу изузетно 

користити и за исплату новчане помоћи корисницима пензије када је таква помоћ потребна 
великом броју корисника и да се исплата новчане помоћи врши у износу који утврди Влада, 
водећи рачуна о билансним могућностима Фонда. 

Предлогом Закључка Владе Републике Србије утврђено је да се свим корисницима 
пензија, привремених накнада–инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, 
односно преостале радне способности  (у складу са чл. 223. и 225. Закона  о ПИО) и 
инвалидној деци-корисницима привремене накнаде код Фонда, изврши исплата новчане 
помоћи у износу од 5.000,00 динара. 

Ребалансом плана, за исплату новчане помоћи (са пратећим трошковима исплате) 
обезбеђена су средства у укупном износу од 8,7 милијарди динара. 

2) Спровођење закључака Владе Републике Србије 
 Закључцима Владе Републике Србије, у складу са чланом 77. Закона о 
приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/2016-аутентично 
тумачење), конверзијом потраживања Фонда по основу неплаћених доприноса за пензијско 
и инвалидско осигурање (у даљем тексту: допринос за ПИО), у трајни улог/учешће у 
капиталу субјекaта приватизације врши се повезивање стажа запосленима.  

Првобитно планирана вредност конверзија износи 6,0 милијарди динара. У периоду 
јануар – август текуће године извршене су конверзије у вредности од 2,90 милијарди 
динара, а до краја године очекује се реализација закључака укупне вредности 7,06 
милијарди динара, па се Ребалансом плана вредност конверзија у 2019. години повећава за 
3,96 милијарди динара (на страни прихода и издатака). 

Укупни приходи и примања Фонда, односно расходи и издаци, Ребалансом плана за 
2019. годину утврђени су у износу од 668,14 милијарди динара што је за 8,04 милијарде 
динара више од износа предвиђеног Финансијским планом Фонда за 2019. годину 
(„Службени гласник РС", број 96/2018). Исплата новчане помоћи обезбеђена је у складу са 
билансним могућностима Фонда, захваљујући остварењу прихода од доприноса за ПИО у 
вишем износу од планираних у периоду јануар – август текуће године, као и нижем 
извршењу расхода, пре свега, по основу принудних наплата по судским споровима. 
Средства конверзије садржана су у истом износу на страни прихода и примања и издатака 
Фонда.  
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     3. Приходи и примања  

   
Укупни приходи и примања утврђени су у износу од 668,14 милијарди динара са 

изменама и допунама на следећим позицијама:  
  
- 720000 Социјални доприноси као изворни приходи, планирани су у износу од 

475,59 милијарди динара. 
 Планирани приходи од доприноса за ПИО виши су за 2,41%, односно за 11,19 

милијарди динара у односу на првобитно планиран износ, у складу са остварењем у првих 
осам месеци текуће године. Планираним изворним приходима покрива се 71,18% 
планираних расхода и издатака у 2019. години.  
  
 - 730000 Донације, помоћи и трансфери износе 173,72 милијарде динара и 
смањени су у односу на првобитно планиране за 7,42 милијарде динара због бољег 
остварења прихода од доприноса за ПИО у односу на првобитно планиране. Учешће 
дотације и трансфера из буџета у укупним приходима и примањима смањено је са 27,44% 
на 26,00%. 

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 
2019. годину, планирани износ трансфера са раздела Министарства финансија за подршку 
исплате пензија и новчаног износа као увећања уз пензију износи 150,30 милијарди динара, 
што је 7,42 милијарде динара мање од првобитно планираног износа. Трансфери за 
подршку остварењу права корисника у складу са Законом о ПИО и посебним прописима 
предвиђени су у непромењеном износу од 23,42 милијарде динара. 

 
- 740000 Други приходи планирани су у износу од 405,20 милиона динара, односно 

за 85,20 милиона динара више од првобитно планираних, а у складу са остварењем у 
периоду јануар – август текуће године. Чине их приходи од камата, дивиденде, закупа, 
пенала, по основу извршених услуга и друго.  

 
- 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

планиране су у износу од 388,00 милиона динара, односно за 88,00 милиона динара више 
од првобитно планираних, а у складу са остварењем у периоду јануар – август текуће 
године. Повећање је резултат остварених прихода по основу одштетних захтева од 
иностраних носиоца осигурања и друго.  

 
- 800000 Примања од продаје нефинансијске имовине износе 45,00 милиона 

динара и повећана су за 15,00 милиона динара у односу на првобитно планиране, у складу 
са остварењем у периоду јануар – август текуће године. Односе се на примања од продаје 
и откупа непокретности, продаје покретне имовине и продаје земљишта по Закључку Владе 
РС број 464-7285/2019 од 18. јула 2019. године (КО Врањска Бања). 

 
- 900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине износе 162,86 

милиона динара и повећана су за 122,86 милиона динара у односу на првобитно планиране 
у складу са остварењем у периоду јануар – август текуће године. Повећање се односи на 
остварена примања по основу отплате дуга по уговору склопљеним на основу закључка 
Владе Републике Србије  број: 43-1343/2007-7 од  20.11.2008. године и од продаје домаћих 
акција и осталог капитала на основу члана 17. Закона о приватизацији („Службени гласник 
РС”, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), која првобитно нису била планирана. 

 
Приходи и примања по основу конверзија, повећани су са 6,00 милијарди динара 

на 9,96 милијарди динара и исказани посебно на следећим позицијама: 
 
- 720000 Социјални доприноси по конверзији на име евидентирања доприноса за 

ПИО за повезивање стажа запосленима у субјектима приватизације конверзијом 
потраживања по основу доприноса у трајни улог/учушће у капиталу субјекта приватизације у 
износу од 8,69 милијарди динара; 
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- 780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу по конверзији 

на име евидентирања доприноса за ПИО запослених за време привремене спречености за 
рад (боловање) у износу од 29,54 милиона динара; 

- 900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине по конверзији 
на име измиривања дуга по уговору склопљеним по Закључку Владе Републике Србије Број: 
43-1343/2007-7 од 20.11.2008. године (по коме је повезан стаж запосленима), конверзијом у 
учешће у капиталу дужника у износу од 1,24 милијарде динара. 

У истом укупном износу, на страни расхода и издатака, планирана су средства у 
оквиру програма ПР0910 Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда, програмска 
активност ПА0001 Администрација и управљање, на позицији издатака за набавку 
финансијске имовине (Ко620000). 

 
4. Расходи и издаци  

 
Укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 668,14 милијарди динара по 

следећим програмима:  
 

ПР 0910 Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда 

 
За програм Подршке спровођењу послова из надлежности Фонда повећан је 

првобитно планирани износ са 17,56 милијарди динара на 19,20 милијарди динара, односно 
за 1,64 милијарде динара. 

Програм се реализује кроз програмске активности 0001 Администрација и управљање 
и 0002 Исплата разлике по ванредном усклађивању корисницима војних пензија. 
 

ПА 0001 Администрација и управљање 

 За администрацију и управљање повећан је првобитно планирани износ са 16,36 
милијарди динара на 18,60 милијарди динара, односно за 2,24 милијарде динара.  

Измене су извршене на следећим позицијама: 
 

- 410000 Расходи за запослене смањени су са 3,74 милијарде динара на  3,71 
милијарду динара, односно за 29,26 милиона динара: социјална давања запосленима 
(Ко414000) смањена су са 106,00 милиона на 83,24 милиона динара  на име накнада за 
време одуствовања са посла и отпремнина, накнаде трошкова за запослене (Ко415000) 
смањене су са 111,50 милиона на 105,00 милиона динара на име трошкова превоза. 

 
- 420000 Коришћење услуга и роба смањено је са 2,75 милијарди динара на 2,73 

милијарде динара, односно за 20,30 милиона динара: стални трошкови (Ко421000) смањени 
су са 1,59 милијарди динара на 1,58 милијарди, услуге по уговору (Ко423000) са 476,94 
милиона динара на 465,00 милиона, материјал (Ко426000) са 264,50 милиона динара на 
264,14 милиона. У овиру ове групе расхода обезбеђена су средства на име трошкова 
готовинске исплате једнократне новчане помоћи. 

 
- 444000 Пратећи трошкови задуживања смањени су са 31,50 милиона динара на 

28,82 милиона динара, односно за 2,68 милиона динара на име негативних курсних 
разлика. 

 
- 465000 Остале дотације и трансфери на име учешћа у финансирању зарада 

особа са инвалидитетом, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/2013), 
смањене су са 5,60 милиона динара на 3,00 милиона динара, односно за 2,60 милиона 
динара. Запошљавањем особа са инвалидитетом и закључивањем уговора са предузећима 
за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, смањена је 
финансијска обавеза на име пенала. 

 
- 480000 Остали расходи смањени су са 2,38 милијарди динара на 750,00 милиона 

динара, односно за 1,63 милијарде динара. Смањен је првобитно планирани износ средства 
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на позицији пореза, такси, казни, пенала и камата (Ко482000) са 500,00 милиона на 200,00 
милиона динара. На име новчаних казни и пенала по решењу судова (Ко483000), смањен је 
првобитно планирани износ са 300,00 милиона динара на 250,00 милиона динара, а 
планирана средства на име на име потенцијалних накнада штете за права из пензијског и 
инвалидског осигурања и осталих накнада штете по извршним судским решењима 
(Ко485000), смањена су са 1,58 милијарди динара на 300,00 милиона динара. 

 
- 510000 Основна средства смањена су са 1,45 милијарди динара на 1,42 

милијарде динара, односно за 31,69 милиона динара: смањен је првобитно планирани 
износ за зграде и грађевинске објекте (Ко511000) са 390,00 милиона динара на 321,11 
милиона динара, повећан износ за набавку опреме (Ко512000) са 650,00 милиона динара на 
690,62 милиона динара за набавку рачунарске опреме и штампача за штампање решења на 
Брајевом писму, смањена средства за осталу опрему која се набавља у склопу радова 
(Ко513000) са 24,00 милиона динара на 20,40 милиона динара и повећана средства за 
софтвере и лиценце (Ко515000) са 386,00 милиона динара на 386,18 милиона динара. 

 
- 620000 Набавка финансијске имовине на име евидентирања удела/учешћа у 

капиталу субјеката приватизације, по основу конверзије потраживања доприноса за ПИО, 
повећана је са 6,00 милијарди динара на 9,96 милијарди динара, односно за 3,96 
милијарди динара.  
 

ПА 0002 Исплата разлике по ванредном усклађивању корисницима војних 
пензија 

За исплату разлике по ванредном усклађивању корисницима војних пензија, смањен 
је првобитно планиран износ са 1,20 милијарди динара на 600,00 милиона динара, односно 
за 600,00 милиона динара, као резултат значајно мањег броја извршених принудних 
наплата. Планирана средства садрже и исплате разлике по раније поднетим захтевима за 
исплату разлике по вансудским поравнањима по Закључку Владе РС број: 181-2134/2018 од 
8. марта 2018. године.  

 
ПР 0911 Права из социјалног осигурања 

 
За програм Права из социјалног осигурања повећан је првобитно планирани износ са 

642,54 милијарде динара на 648,94 милијарде динара, односно за 6,40 милијарди динара.  
За исплату новчане помоћи свим корисницима обезбеђено је 8,67 милијарди динара. 
Расходи за остала права кориговани су у складу са извршењем у периоду јануар – 

август текуће године. 
Измене и допуне извршене су у оквиру следећих програмских активности: 

 
ПА 0001 Старосне пензије 

 Расходи за старосне пензије повећани су са 373,82 милијарде динара на 375,00 
милијарди динара. 
 

ПА 0002 Инвалидске пензије 
 Расходи за инвалидске пензије смањени су са 87,91 милијарди динара на 86,30 
милијарди динара. 
 

ПА 0003 Породичне пензије 

 Расходи за породичне пензије смањени су са 89,18 милијарди динара на 87,50 
милијарди динара. 
 
Укупна средства за исплату пензија смањена су са 550,91 милијарде динара на 548,80 
милијарди динара због смањења броја корисника. 
 

ПА 0004 Накнаде за негу и помоћ и телесно оштећење 

 Расходи за накнаде за негу и помоћ и телесно оштећење повећани су са 17,82 
милијарде динара на 17,94 милијарде динара, односно за 124,00 милиона динара: расходи 
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за исплату неге и помоћи пензионера (Ко471124) повећани су са 16,04 милијарде динара на 
16,26 милијарди, расходи за исплату накнаде за телесно оштећење пензионера (Ко471125) 
смањени су са 1,04 милијарде динара на 988,00 милиона динара, расходи за исплату 
накнаде за телесно оштећење осигураника (Ко471135) смањени су са 154,70 милиона 
динара на 144,70 милиона, расходи за исплату неге и помоћи осигураника (Ко471137) 
смањени су са 582,00 милиона динара на 551,00 милион динара.  
 

ПА 0005 Инвалидске накнаде 

 Расходи на име инвалидских накнада смањени су са 1,22 милијарде динара на 1,09 
милијарди динара, односно за 130,00 милиона динара: накнаде за инвалиде друге 
категорије (Ко471131) смањене су са 70,00 милиона динара на 60,00 милиона, привремене 
накнаде зарада од настајања инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће радно 
место (Ко471134) смањене су са 952,00 милиона динара динара на 852,00 милиона, накнаде 
за инвалиде треће категорије  (Ко471136) смањене су са 200,00 милиона динара на 180,00 
милиона динара. 
  

ПА 0006 Погребни трошкови и остала права 
 Расходи за погребне трошкове и остала права повећани су са 15,54 милијарде 
динара на 24,28 милијарди, односно за 8,74 милијарди динара. Расходи за погребне 
трошкове (Ко471193) повећани су са 3,20 милијарди динара на 3,22 милијарде динара. 
Расходи на име осталих права исплаћених непосредно домаћинствима (Ко471199) који 
садрже новчани износ као увећање уз пензију, новчане накнаде по Закону о 
рехабилитацији, средства за набавку специјалних помагала за слепа лица по раније 
поднетим захтевима и друго, повећани су са 12,33 милијарде динара на 21,05 милијарди 
динара, односно за 8,72 милијарде динара. Од овог износа 8,67 милијарди динара односи 
се на исплату новчане помоћи, а 51,00 милион динара на додатна средства за исплату 
новчаног износа као увећања уз пензију (повећана средства са 12,29 милијарди на 12,34 
милијарде динара). 
 

ПА 0008 Трансфери другим организацијама за обавезно социјално осигурање 

Трансфери на име доприноса за здравствено осигурање пензионера смањени су, 
сразмерно нижим средствима за исплату нето пензија, са 56,58 милијарди динара на 56,36 
милијарди динара, односно за 217,64 милиона динара, и то: трансфери Републичком фонду 
за здравствено осигурање пензионера из категорије запослених, самосталних делатности и 
пољопривредника (Ко471911) нижи су за 186,74 милиона динара и износе 53,69 милијарди 
динара, а трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за 30,90 милиона 
динара и износе 2,42 милијарде динара (Ко471961). 


