
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању 

Члан 1. 

У Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, 

бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – 

УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14 – у даљем 

тексту: Закон), у члану 12. став 2. запета и речи: „као и обављање 

пословодствених овлашћења и послова управљања у складу са законом 

којим се уређује положај привредних друштава” бришу се. 

Члан 2. 

У члану 15. став 3. после речи: „определи” додају се речи: „или ако 

допринос не плати у року од шест месеци од дана доспелости”. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Својство осигураника из става 3. овог члана престаје најраније са 

последњим даном за који је допринос плаћен.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 3. 

У члану 20. став 3. реч: „раде” замењује се речима: „имају 2/3 ефективно 

проведених”, а после речи: „тачка 4) овог члана” додају се речи: „у односу 

на укупно време ефективно проведено на радним местима на којима се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем”. 

Члан 4. 

Члан 46. мења се и гласи: 

„Члан 46. 

У стаж осигурања, у смислу члана 44. овог закона, осигуранику се рачуна 

време за које је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање по 

било ком основу за који постоји обавеза плаћања доприноса у складу са 

законом.” 

Члан 5. 

У члану 56. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе: 

„Радна места из става 1. овог члана утврђују се на основу акта о 

критеријумима, начину и поступку за њихово утврђивање, који доноси 

надлежни министар у складу са законом, односно директор Безбедносно-

информативне агенције, споразумно са министром надлежним за послове 

пензијског и инвалидског осигурања. 

За припрему акта из става 2. овог члана, министар надлежан за послове 

пензијског и инвалидског осигурања образује стручну комисију.” 



У досадашњем ставу 2. који постаје став 4. речи: „из става 1.” замењују се 

речима: „из ст. 1. и 2.”. 

Члан 6. 

После члана 63. додаје се члан 63а који гласи: 

„Члан 63а 

Изузетно од члана 63. ст. 1. и 3. овог закона, годишњи лични коефицијент 

за календарску годину у којој се остварује право представља однос укупне 

зараде, основице осигурања и висине уговорене накнаде осигураника, 

остварене за ту календарску годину и обрачунског износа просечне 

годишње зараде за исту календарску годину. 

Обрачунски износ просечне годишње зараде из става 1. овог члана 

израчунава се тако што се просечна месечна зарада у Републици за период 

од почетка календарске године закључно са месецом који два месеца 

претходи месецу у којем осигураник остварује право, помножи бројем 12. 

Изузетно од става 2. овог члана, обрачунски износ просечне годишње 

зараде за осигуранике који остварују право у јануару и фебруару 

израчунава се тако што се просечна месечна зарада у Републици за јануар 

те године помножи бројем 12. 

Податак о просечној месечној заради у Републици за период од почетка 

календарске године до краја сваког месеца у календарској години, 

објављује орган надлежан за послове статистике. 

Податак о обрачунском износу просечне годишње зараде утврђује и 

објављује Фонд.” 

Члан 7. 

У члану 66. став 2. мења се и гласи: 

„Осигуранику за кога у матичној евиденцији нису утврђени подаци о заради, 

накнади зараде, односно основици осигурања за поједине календарске 

године за израчунавање годишњег личног коефицијента, за те календарске 

године узима се вредност личног коефицијента утврђена на начин прописан 

чланом 67. овог закона.” 

Члан 8. 

После члана 70в додаје се члан 70г који гласи: 

„Члан 70г 

Изузетно од чл. 70а и 70б Закона, осигураницима којима се стаж осигурања 

рачуна са увећаним трајањем и који имају право на снижавање старосне 

границе применом члана 20. овог закона за признавање права на старосну 

пензију, висина превременe староснe пензијe одређује се тако што се 



умањење врши за сваки месец ранијег одласка у пензију у односу на 

старосну границу утврђену снижавањем.” 

Члан 9. 

Члан 80б мења се и гласи: 

„Члан 80б 

Изузетно од члана 80. овог закона, до достизања финансијске одрживости 

система пензијског и инвалидског осигурања, пензије ће се усклађивати на 

начин утврђен прописима којима се уређује буџет и буџетски систем.” 

Члан 10. 

У члану 96. став 1. мења се и гласи: 

„Промене у стању инвалидности, потребе за помоћи и негом другог лица и 

телесног оштећења које су од утицаја на право признато правноснажним 

решењем, утврђују се у поступку покренутом на захтев осигураника, 

корисника права, односно по службеној дужности, у складу са општим актом 

Фонда.” 

Ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 11. 

После члана 98. додаје се члан 98а који гласи: 

„Члан 98а 

Ако су испуњени услови за остваривање права на пензију, али се, на основу 

чињеница и података утврђених у матичној евиденцији, не може одлучити о 

коначном износу пензије, доноси се привремено решење о аконтативном 

износу пензије, у коме мора бити изричито наглашено из којих разлога није 

могуће одредити коначан износ пензије. 

Аконтативан износ пензије одређује се према подацима којима располаже 

Фонд и усклађује се на начин предвиђен за усклађивање пензија. 

Након утврђивања недостајућих чињеница и података, привремено решење 

из става 1. овог члана се, по службеној дужности, замењује решењем којим 

се одређује коначан износ пензије, од дана утврђивања права на пензију.  

У случају да у року од три године од дана правноснажности привременог 

решења из става 1. овог члана нису утврђене недостајуће чињенице и 

подаци, аконтативни износ пензије постаје коначан, о чему се доноси 

решење по службеној дужности. 

Ако се утврди да је кориснику исплаћен мањи аконтативни износ пензије од 

коначног износа, Фонд ће исплату износа разлике извршити кориснику у 

целости одједном. 



Ако се утврди да је кориснику исплаћен већи аконтативни износ пензије од 

коначног износа, Фонд доноси решење о обавези повраћаја више 

исплаћеног износа. О начину повраћаја, Фонд и корисник пензије 

споразумевају се. 

Уколико се Фонд и корисник не споразумеју о начину повраћаја износа 

разлике из става 6. овог члана, Фонд ће вршити обуставу до 1/3 месечног 

износа пензије, све док се на тај начин износ разлике не измири.” 

Члан 12. 

У члану 108. став 1. после речи: „и исплаћују уназад” додају се запета и 

речи: „по динамици утврђеној општим актом Фонда”. 

У ставу 2. речи: „друго лице” замењују се речју: „пуномоћника”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Пуномоћје из става 2. овог члана мора бити оверено и важи до његовог 

опозива од стране корисника, односно до дана смрти корисника.” 

После става 3. додају се нови ст. 4–6. који гласе: 

„Фонд је дужан да кориснику права који је лишен пословне способности, 

односно стављен под старатељство другог лица, исплаћује износе пензије, 

односно новчане накнаде у складу са одлуком надлежне установе. 

Фонд је дужан да кориснику права који је смештен у установу социјалне 

заштите, на његов захтев, ради покривања трошкова смештаја, исплаћује 

износ пензије, односно новчане накнаде на рачун који је утврђен у одлуци 

надлежне установе. 

Лице из ст. 2. и 5. и старалац лица из става 4. овог члана дужни су да Фонду 

у року од 15 дана пријаве промену која је од утицаја на право, односно обим 

коришћења права.” 

Досадашњи став 4. постаје став 7. 

Члан 13. 

Члан 109. мења се и гласи: 

„Члан 109. 

Фонд је дужан да кориснику права исплаћује износе пензије, односно 

новчане накнаде у Републици Србији. 

Исплата из члана 1. овог става врши се преко банке. 

Фонд закључује уговор са банком ради регулисања међусобних односа у 

вези са начином, условима исплате и повраћајем пензија, односно новчаних 

накнада. 

Банка је обавезна да износе пензије, односно новчане накнаде који су 

исплаћени након смрти корисника, врати Фонду на његов захтев, односно не 



може из тих износа намирити своја потраживања која има према кориснику 

права. 

Банка одговара за насталу штету ако не поступи на начин утврђен у ставу 4. 

овог члана.” 

Члан 14. 

У члану 120. став 1. мења се и гласи: 

„Осигураник који нема уплаћене доприносе за пензијско и инвалидско 

осигурање за цео период у коме је био обавезно осигуран, права из 

пензијског и инвалидског осигурања остварује и користи сразмерно 

периодима осигурања за које су уплаћени доприноси за пензијско и 

инвалидско осигурање.” 

Ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 15. 

Члан 123. мења се и гласи: 

„Члан 123. 

Кориснику који благовремено не достави уверење о животу, овлашћење, 

потврду о школовању, или обавештење о промени података који се не могу 

прибавити/проверити по службеној дужности, а који су од утицаја на право, 

односно обим коришћења тог права обуставља се исплата доспелих 

месечних износа пензија, односно новчаних накнада. 

Доспели месечни износи пензија, новчаних накнада, који нису могли бити 

исплаћени због околности из става 1. овог члана, накнадно ће се исплатити 

највише за 12 месеци уназад рачунајући од дана када, по престанку 

деловања тих околности, корисник поднесе захтев за исплату.” 

Члан 16. 

У члану 126. став 2. после речи: „се” додају се речи: „преузимају, односно”. 

Ст. 3. и 4. мењају се и гласе: 

„Подаци се преузимају, односно уносе у матичну евиденцију у електронској 

форми на основу службених евиденција министарства надлежног за послове 

државне управе и локалне самоуправе, Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања, Пореске управе, Фонда, других државних органа и 

организација и послодаваца, као и на основу јавних исправа и других 

доказа заснованих на документацији и евиденцијама које се воде у складу 

са законом, достављених у електронској форми, путем средстава за 

електронску обраду података или на други начин. 

Акте из ст. 1. и 2. овог члана доноси Влада.” 

Члан 17. 



Члан 127. мења се и гласи: 

„Фонд аутоматски електронским путем из службених евиденција државних 

органа и организација преузима следеће податке: 

1) јединствени матични број грађана, презиме и име и историјат промена тих 

података са датумом промене, евиденциони број за стране држављане, име 

једног родитеља, пол, промена пола, дан, месец и година рођења, 

држављанство, дан, месец и година склапања, односно престанка брака, 

дан, месец и година смрти; 

2) општина, место и адреса пребивалишта, односно боравишта, привремени 

боравак у иностранству, историјат пребивалишта, односно боравишта са 

датумом извршених пријава, поседовање биометријских докумената; 

3) историјат радно-правног статуса лица, односно делатности којима се 

физичка и правна лица баве, порески идентификациони број, висина 

прихода по свим основима и уплаћених доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање, стање дуга на пореским рачунима, о измиреном 

пореском дугу пореског обвезника, привремени прекид у пословању, 

спреченост за рад и исплаћена давања, повреда на раду и ван рада, о 

поседу обрадивог земљишта и структури фондова који су у вези са основом 

осигурања, о члановима домаћинства; 

4) период незапослености, период примања новчане, односно привремене 

накнаде за време незапослености; 

5) друге податке који су неспорно од утицаја на стицање, коришћење и 

престанак права. 

Подаци се електронски преузимају повезивањем база података службених 

евиденција органа и организација из става 1. овог члана, без сагласности 

лица, а заштита података се обезбеђује у складу са законом и општим актом 

Фонда.” 

Члан 18. 

Члан 130. мења се и гласи: 

„Члан 130. 

„У матичну евиденцију, поред података из члана 129. став 1. тач. 1)–4) овог 

закона, уносе се и следећи подаци о корисницима права из пензијског и 

инвалидског осигурања: 

1) о врсти пензије, односно новчане накнаде; 

2) о правном основу за утврђивање пензије, односно новчане накнаде; 

3) о датуму стицања права на пензију, односно новчану накнаду и датуму 

почетка исплате, обуставе и поновне исплате пензије, односно новчане 



накнаде, као и о правном основу за обуставу, односно поновну исплату 

пензије, односно новчане накнаде; 

4) о инвалидности, узроку инвалидности и дијагнози; 

5) о степену и узроку телесног оштећења; 

6) о износу пензије, односно новчане накнаде на дан остваривања права; 

7) о износу исплаћене пензије, односно новчане накнаде; 

8) о смрти корисника права. 

У матичну евиденцију уносе се и подаци о сродству корисника породичне 

пензије са умрлим осигураником, односно корисником пензије по основу 

кога је остварено право на породичну пензију.” 

Члан 19. 

После члана 130. додаје се члан 130а који гласи: 

„Члан 130а 

Кориснику права из пензијског и инвалидског осигурања Фонд издаје 

пензионерску картицу. 

Услови и начин издавања и коришћења, као и изглед и садржај 

пензионерске картице, утврђују се општим актом Фонда. 

Пензионерску картицу из става 1. овог члана израђује и штампа Народна 

банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца. ” 

Члан 20. 

Члан 131. брише се. 

Члан 21. 

Члан 132. мења се и гласи: 

„Члан 132. 

Фонд утврђује у матичној евиденцији податке о: 

1) стажу осигурања, заради, накнади зараде, односно основици осигурања и 

висини уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, као и 

промени наведених података; 

2) висини исплаћене уговорене накнаде, месецу и години за коју је 

исплаћена, основу за исплату, категорији осигураника, висини уплаћеног 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и стажу осигурања по том 

основу, датуму исплате уговорене накнаде и уплате доприноса, као и 

промени наведених података; 

3) износу исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања и 

промени наведеног податка; 



4) пензијском стажу; 

5) пензијском стажу навршеном у иностранству; 

6) смрти корисника права.” 

Члан 22. 

Члан 133. брише се. 

Члан 23. 

Члан 134. мења се и гласи: 

„Члан 134. 

За тачност података у евиденцији и документацији, односно јавној исправи 

на основу којих се подаци уносе у матичну евиденцију, одговорни су органи 

у чијој надлежности је вођење евиденције, односно издавање јавне исправе. 

Уколико постоји неслагање података садржаних у евиденцијама, 

документацији и јавним исправама из става 1. овог члана, Фонд је дужан да 

након провере података увидом у евиденције, документацију и јавне 

исправе, изврши унос тачног податка у матичну евиденцију након 

усаглашавања података са надлежним органом, односно организацијом.” 

Члан 24. 

Члан 135. брише се. 

Члан 25. 

Члан 136. брише се. 

Члан 26. 

У члану 137. став 3. мења се и гласи: 

„Фонд ће покренути поступак за утврђивање својства осигураника када 

пријава на осигурање није поднесена за лице које има право на пензијско и 

инвалидско осигурање.” 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Изузетно од става 4. овог члана, уколико се својство осигураника утврђује 

на основу одлуке надлежног органа, односно организације, на основу уписа 

у регистар надлежног органа, савеза, удружења или организације, или на 

основу обављања уговорених послова из члана 11. став 1. тач. 9) и 10) и 

члана 12. став 1. тачка 3) Закона, као и у другим случајевима у којима 

постоји континуитет осигурања, Фонд утврђује својство осигураника 

уношењем података у Јединствену базу Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања и матичну евиденцију о осигураницима, без доношења 

решења.” 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 



У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. број 5. замењује се бројем 6. а у 

досадашњем ставу 7. који постаје став 8. број 6. замењује се бројем 7.  

Члан 27. 

Члан 139. брише се. 

Члан 28. 

У члану 140. став 1. мења се и гласи: 

„Својство осигураника, стаж осигурања, зараде, накнаде зараде, основице 

осигурања, односно уговорене накнаде које се узимају за утврђивање 

висине права, утврђује Фонд.” 

Став 5. брише се. 

Члан 29. 

Члан 141. брише се. 

Члан 30. 

Члан 144. брише се. 

Члан 31. 

Члан 145. мења се и гласи: 

„Члан 145. 

Фонд је дужан да податке из члана 132. Закона унесе у матичну евиденцију 

према динамици преузимања тих података од надлежних органа и 

организација, а најкасније до краја фебруара текуће године за претходну 

годину.” 

Члан 32. 

Члан 146. брише се. 

Члан 33. 

Члан 147. мења се и гласи: 

„Члан 147. 

Подаци унети у матичну евиденцију на начин прописан овим законом чувају 

се у електронској форми, у складу са законом. 

На захтев осигураника, Фонд издаје оверен испис података из става 1. овог 

члана.” 

Члан 34. 

У члану 149. став 2. после речи: „из става 1.” додају се речи: „овог члана”. 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 



„Подаци садржани у матичној евиденцији достављају се другим државним 

органима и организацијама, односно органима локалне самоуправе, ради 

извршавања поверених послова на њихово тражење, правним лицима преко 

којих се врши исплата корисницима, као и правним лицима за чији рачун се 

врши обустава исплате пензије, у складу са уговором о пословној сарадњи.” 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „на прописан начин” 

замењују се речима: „у складу са законом и уређује општим актом Фонда”. 

Члан 35. 

У члану 151. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) осигурава на пензијско и инвалидско осигурање лица која се укључују у 

ово осигурање; ”. 

Тачка 6) мења се и гласи: 

„6) врши проверу тачности свих података из службених евиденција Фонда од 

значаја за стицање, коришћење и престанак права;”. 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Тачност података из става 1. тачка 6) овог члана проверава се 

прибављањем података непосредно од власника (имаоца) података, 

повезивањем службених евиденција, односно електронском разменом 

података са државним органима и организацијама које њима располажу.” 

Члан 36. 

У члану 171. после става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе: 

„Средства Фонда могу се изузетно користити и за исплату новчане помоћи 

корисницима пензије када је таква помоћ потребна великом броју 

корисника. 

Исплата новчане помоћи из става 3. овог члана врши се у износу који утврди 

Влада, водећи рачуна о билансним могућностима Фонда.” 

Члан 37. 

После члана 207. додаје се назив главе XIIIa и члан 207а који гласе: 

„XIIIа Новчани износ као увећање уз пензију 

Члан 207а 

У условима постојања фискалног простора, корисницима старосне, 

превремене старосне, инвалидске и породичне пензије могу се повећати 

примања, исплатом новчаног износа као увећања уз пензију, у зависности 

од економских кретања и финансијских могућности буџета Републике 

Србије, с тим што средства за ове намене не могу бити виша од 0,3% БДП на 

годишњем нивоу. 



Услови, висина, обухват корисника пензија и динамика исплате новчаног 

износа из става 1. овог члана утврђују се актом Владе. 

Средства за исплату новчаног износа из става 1. овог члана, обезбеђују се 

из буџета Републике Србије. 

Новчани износ из става 1. овог члана, обрачунава и исплаћује Фонд уз 

пензију и то се посебно исказује.” 

Члан 38. 

Чл. 213. и 214. бришу се. 

Члан 39. 

У члану 245. речи: „накнаду за набавку специјалних” замењују се речју: 

„специјална” а речи: „под условима утврђеним прописима, који су важили до 

дана почетка примене овог закона” замењују се речима: „на начин прописан 

актом министра надлежног за послове пензијског и инвалидског осигурања.” 

Додаје се став 2. који гласи: 

„Акт из става 1. овог члана донеће се најкасније до 1. јануара 2019. године.” 

Члан 40. 

Одредбе члана 2. овог закона примењују се и на осигуранике којима је 

утврђено право на продужено осигурање и затечене кориснике из чл. 15. и 

255. Закона. 

За осигуранике из става 1. овог члана Фонд ће, у року од годину дана од 

дана ступања на снагу овог закона, по службеној дужности донети решење:  

1) о престанку својства осигураника, 

2) о измени решења којим је утврђен престанак својства осигураника, а није 

измирен дуг по том основу. 

Члан 41. 

Акти из члана 5. овог закона донеће се у року од 18 месеци од дана ступања 

на снагу овог закона. 

Члан 42. 

Кориснику коме је применом члана 66. став 2. Закона годишњи лични 

коефицијент утврђен пре ступања на снагу овог закона, а који у року од 

годину дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе захтев Фонду за 

измену решења у складу са одредбом члана 7. овог закона, нови износ 

пензије припада од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 43. 

Корисницима превремене старосне пензије који су имали право на 

снижавање старосне границе применом члана 20. Закона, за признавање 



права на старосну пензију, висина превремене старосне пензије поново ће 

се одредити у складу са чланом 8. овог закона, а у односу на потребне и 

навршене године живота у моменту остваривања права. 

Пензије из става 1. овог члана исплаћују се почев од дана ступања на снагу 

овог закона. 

Корисницима из става 1. овог члана Фонд ће по службеној дужности 

изменити решења у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 44. 

Привремено решење донето до дана ступања на снагу овог закона, у року од 

три године од дана ступања на снагу овог закона замењује се решењем: 

1) уколико се у том року утврде недостајуће чињенице и подаци; 

2) уколико се у том року, по спроведеном поступку, не утврде недостајуће 

чињенице и подаци. 

Решењем из става 1. тачка 1) овог члана одређује се нови износ пензије 

који се исплаћује најдуже за три године уназад, од дана доношења тог 

решења. 

Решење из става 2. овог члана Фонд ће донети применом одредаба члана 11. 

ст. 5–7. овог закона. 

Члан 45. 

Износи пензије, односно новчане накнаде који до дана ступања на снагу 

овог закона нису исплаћивани преко банке, исплаћиваће се и даље: 

1) на кућну адресу корисника; 

2) у организационој јединици поште, односно банке која је најближа кућној 

адреси корисника. 

Фонд закључује уговор са банком, односно поштом ради регулисања 

међусобних односа у вези са начином, условима исплате и повраћајем 

пензија, односно новчаних накнада. 

Банка, односно пошта има обавезу да, на захтев Фонда, пензије, односно 

новчане накнаде које су исплаћене након смрти корисника врати Фонду, 

односно не може из њих намирити своја потраживања која има према 

кориснику права. 

Банка, односно пошта одговара за насталу штету ако не поступи на начин 

утврђен у ставу 3. овог члана. 

Трошкове припреме, формирања и дистрибуције документације неопходне 

за реализацију исплате до организационе јединице поште, односно банке, 

сноси Фонд, а трошкове исплате на кућну адресу сноси корисник права. 

Члан 46. 



Најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, Фонд ће 

по службеној дужности престати са обуставом 1/3 месечног износа пензије 

кориснику из члана 120. Закона. 

Кориснику из става 1. овог члана Фонд ће по службеној дужности у року од 

две године од дана ступања на снагу овог закона, донети решење којим ће 

утврдити укупан стаж осигурања и нов износ пензије, на основу износа 

доприноса који су уплаћени обуставом 1/3 месечног износа пензије.  

Кориснику из става 2. овог члана нови износ пензије припада од дана 

ступања на снагу овог закона. 

Члан 47. 

Акт из члана 19. овог закона донеће се у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу овог закона. 

Члан 48. 

Фонд по службеној дужности, на основу службених евиденција, 

документације и јавних исправа, сачињава пријаве података за утврђивање 

стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања, 

уговорене накнаде и висине уплаћеног доприноса за период до 31. децембра 

2018. године, ако их послодавац није доставио. 

Члан 49. 

Фонд је дужан да у року од десет година од дана ступања на снагу овог 

закона спроведе поступак у циљу прикупљања недостајућих података и 

провере унетих података о периодима осигурања, стажу осигурања, 

зарадама и основицама осигурања, неопходних за ефикасно остваривање 

права из пензијског и инвалидског осигурања. 

Уколико осигураник уз захтев не приложи нове податке, Фонд ће одлучивати 

о правима из пензијског и инвалидског осигурања на основу формиране 

базе података у складу са ставом 1. овог члана. 

Члан 50. 

Одребе чл. 6, 13, 16, чл. 20–25, чл. 27–33. и члана 38. овог закона 

примењиваће се почев од 1. јануара 2019. године. 

Члан 51. 

Обрасци прописани актом Владе у складу са чланом 126. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 

64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 

107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14), који престају да се 

примењују 1. јануара 2019. године, примењиваће се и даље за период 

осигурања навршен закључно са 31. децембром 2018. године. 

Члан 52. 



Пријаве података достављене до 1. јануара 2019. године, чуваће се на 

начин прописан одредбом члана 147. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 

85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 

108/13, 75/14 и 142/14). 

Члан 53. 

Закон о привременом уређивању начина исплате пензија („Службени 

гласник РС”, бр. 116/14 и 99/16), престаје да важи. 

Основ за исплату пензије за месец октобар 2018. године и њено даље 

усклађивање, чини пензија исплаћена, односно припадајућа за месец 

октобар 2014. године, усклађена према важећим прописима. 

За кориснике пензије, који нису били у исплати за месец октобар 2014. 

године, већ после тог месеца, основ за исплату пензије за месец октобар 

2018. године и њено даље усклађивање, чини прва припадајућа пензија, у 

складу са Законом, усклађена према важећим прописима. 

Доспеле, а неисплаћене пензије закључно са пензијама за септембар 2018. 

године, исплатиће се у складу са одредбама закона из става 1. овог члана. 

Члан 54. 

Изузетно од члана 37. овог закона, новчани износ из тог члана у 2018. 

години исплатиће се из средстава Фонда. 

Члан 55. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 


