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 и 108/13 – у даљем тексту: Закон), у члану 13.
став 1. после речи: „ако нису”, додају се речи: „осигураници запослени,
осигураници самосталних делатности,”.
После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе:
„Обавезно су осигурани носилац пољопривредног домаћинства и
носилац породичног пољопривредног газдинства, односно најмање један члан
домаћинства, породичног пољопривредног газдинства или мешовитог
домаћинства.
Остали чланови домаћинства, породичног пољопривредног газдинства,
односно мешовитог домаћинства, могу се осигурати под условом прописаним
овим законом.”
Члан 2.
У члану 18. тачка 1) мења се и гласи:
„1) за случај старости:
(1) право на старосну пензију,
(2) право на превремену старосну пензију;”.
Члан 3.
У члану 19. тачка 1) мења се и гласи:
„1) кад наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања;”.
Тачка 2) брише се, а досадашња тачка 3) постаје тачка 2).
Члан 4.
После члана 19. додаје се члан 19а, назив одељка 1а и чл. 19б и 19в који
гласе:
„Члан 19а
Изузетно од члана 19. тачка 1) овог закона, осигураник жена која наврши
најмање 15 година стажа осигурања, стиче право на старосну пензију кад
наврши:
1)

у 2015. години, 60 година и шест месеци живота;

2)

у 2016. години, 61 годину живота;

3)

у 2017. години, 61 годину и шест месеци живота;

4)

у 2018. години, 62 године живота;

5)

у 2019. години, 62 године и шест месеци живота;

6)

у 2020. години, 63 године живота;
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у 2021. години, 63 године и два месеца живота;

8)

у 2022. години, 63 године и четири месеца живота;

9)

у 2023. години, 63 године и шест месеци живота;

10)

у 2024. години, 63 године и осам месеци живота;

11)

у 2025. години, 63 године и десет месеци живота;

12)

у 2026. години, 64 године живота;

13)

у 2027. години, 64 године и два месеца живота;

14)

у 2028. години, 64 године и четири месеца живота;

15)

у 2029. години, 64 године и шест месеци живота;

16)

у 2030. години, 64 године и осам месеци живота;

17)

у 2031. години, 64 године и десет месеци живота.
1а Превремена старосна пензија
Члан 19б

Осигураник стиче право на превремену старосну пензију кад наврши
најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота.
Члан 19в
Изузетно од члана 19б овог закона, осигураник стиче право на
превремену старосну пензију кад наврши:
1) у 2015. години, 40 година стажа осигурања и најмање 55 година
живота (мушкарац), односно 36 година и четири месеца стажа осигурања и
најмање 54 године и четири месеца живота (жена);
2) у 2016. години, 40 година стажа осигурања и најмање 55 година и
осам месеци живота (мушкарац), односно 37 година стажа осигурања и 55
година живота (жена);
3) у 2017. години, 40 година стажа осигурања и најмање 56 година и
четири месеца живота (мушкарац), односно 37 година и шест месеци стажа
осигурања и најмање 55 година и осам месеци живота (жена);
4) у 2018. години, 40 година стажа осигурања и најмање 57 година
живота (мушкарац), односно 38 година стажа осигурања и најмање 56 година и
четири месеца живота (жена);
5) у 2019. години, 40 година стажа осигурања и најмање 57 година и
осам месеци живота (мушкарац), односно 38 година и шест месеци стажа
осигурања и најмање 57 година живота (жена);
6) у 2020. години, 40 година стажа осигурања и најмање 58 година и
четири месеца живота (мушкарац), односно 39 година стажа осигурања и
најмање 57 година и осам месеци живота (жена);
7) у 2021. години, 40 година стажа осигурања и најмање 59 година
живота (мушкарац), односно 39 година и четири месеца стажа осигурања и
најмање 58 година и четири месеца живота (жена);
8) у 2022. години, 40 година стажа осигурања и најмање 59 година и
шест месеци живота (мушкарац), односно 39 година и осам месеци стажа
осигурања и најмање 59 година живота (жена);
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-39) у 2023. години, 40 година стажа осигурања и најмање 60 година
живота (мушкарац), односно 40 година стажа осигурања и најмање 59 година и
шест месеци живота (жена).”
Члан 5.
У члану 20. став 1. речи: „Осигуранику коме се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем” замењују се речима: „Осигуранику који је на радним
местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем навршио
најмање 2/3 од укупно навршеног стажа осигурања”.
Члан 6.
У члану 42. после става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:
„Радна места и послови из става 1. овог члана не могу бити
административно-техничка радна места, односно послови, већ само послови на
којима је рад нарочито тежак, опасан и штетан за здравље, односно послови на
којима је обављање професионалне делатности ограничено навршењем
одређених година живота или због природе и тежине посла, физиолошке
функције опадају у тој мери да онемогућавају њено даље успешно обављање.
Изузетно, став 2. овог члана не односи се на запослене из става 1. тачка
6) овог члана.”
Члан 7.
После члана 43. додаје се члан 43а који гласи:
„Члан 43a
Изузетно од члана 43. став 1. овог закона, осигураник стиче право на
старосну пензију кад наврши:
1) у 2015. години, најмање 54 године живота и 21 годину и осам месеци
стажа осигурања, од чега најмање 11 година и осам месеци ефективно
проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем;
2) у 2016. години, најмање 54 године и четири месеца живота и 22
године стажа осигурања од чега најмање 12 година ефективно проведених на
радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;
3) у 2017. години, најмање 54 године и осам месеци живота и 22 године
и шест месеци стажа осигурања од чега најмање 12 година и шест месеци
ефективно проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна
са увећаним трајањем;
4) у 2018. години, најмање 55 година живота и 23 године стажа
осигурања, од чега најмање 13 година ефективно проведених на радним
местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;
5) у 2019. години, најмање 55 година живота и 23 године и шест месеци
стажа осигурања, од чега најмање 13 година и шест месеци ефективно
проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем;
6) у 2020. години, најмање 55 година живота и 24 године стажа
осигурања, од чега најмање 14 година ефективно проведених на радним
местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;
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-47) у 2021. години, најмање 55 година живота и 24 године и шест месеци
стажа осигурања, од чега најмање 14 година и шест месеци ефективно
проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем.
Изузетно од члана 43. став 3. овог закона, осигураник који наврши 25
година стажа осигурања, од чега најмање 15 година ефективно проведених на
радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, у
органу из члана 42. овог закона, стиче право на старосну пензију кад наврши:
1)

у 2015. години, 56 година и десет месеци живота;

2)

у 2016. години, 57 година и четири месеца живота;

3)

у 2017. години, 58 година живота;

4)

у 2018. години, 58 година и осам месеци живота;

5)

у 2019. години, 59 година и четири месеца живота.
Члан 8.

У члану 55. став 2. речи: „професионалном војном лицу према
прописима о Војсци Србије”, замењују се речима: „професионалном припаднику
Војске Србије”.
Члан 9.
У члану 60. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
,,Осигуранику – жени урачунава се у посебни стаж време у трајању од:
1)

шест месеци, која је родила једно дете;

2)

годину дана, која је родила двоје деце.”
Члан 10.

Члан 68. мења се и гласи:
„Пензијски стаж из члана 62. овог закона исказан у годинама, месецима и
данима може износити највише 45 година и рачуна се на начин утврђен у члану
67. овог закона.”
Члан 11.
После члана 70. додају се назив одељака 1а и чл. 70а – 70в који гласе:
„1а Превремена старосна пензија
Члан 70а
Висина превремене старосне пензије одређује се на исти начин као и
висина старосне пензије, с тим што се износ тако одређене пензије трајно
умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених 65 година живота.
Члан 70б
Изузетно од члана 70а овог закона, осигуранику жени се превремена
старосна пензија одређује на начин како се одређује старосна пензија, с тим
што се износ те пензије трајно умањује за 0,34% за сваки месец ранијег одласка
у пензију пре навршених:
1)

у 2015. години, 60 година и шест месеци живота;
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у 2016. години, 61 годину живота;

3)

у 2017. години, 61 годину и шест месеци живота;

4)

у 2018. години, 62 године живота;

5)

у 2019. години, 62 године и шест месеци живота;

6)

у 2020. години, 63 године живота;

7)

у 2021. години, 63 године и два месеца живота;

8)

у 2022. години, 63 године и четири месеца живота;

9)

у 2023. години, 63 године и шест месеци живота;

10)

у 2024. години, 63 године и осам месеци живота;

11)

у 2025. години, 63 године и десет месеци живота;

12)

у 2026. години, 64 године живота;

13)

у 2027. години, 64 године и два месеца живота;

14)

у 2028. години, 64 године и четири месеца живота;

15)

у 2029. години, 64 године и шест месеци живота;

16)

у 2030. години, 64 године и осам месеци живота;

17)

у 2031. години, 64 године и десет месеци живота.
Члан 70в

Износ превремене старосне пензије утврђен у складу са чл. 70а и 70б
овог закона умањује се највише до 20,4%.”
Члан 12.
У члану 117. став 4. проценат: „50” брише се.
Члан 13.
У члану 121. став 2. мења се и гласи:
,,Кориснику права из става 1. овог члана утврђује се повољнији износ
пензије.”
Члан 14.
У члану 154. после речи: „управни одбор” запета и речи: ,,надзорни
одбор” бришу се.
Члан 15.
Члан 155. мења се и гласи:
„Члан 155
Управни одбор фонда има седам чланова, које именује и разрешава
Влада Републике Србије и то:
1) четири члана на предлог министра надлежног за послове пензијског
и инвалидског осигурања и министра надлежног за послове финансија;
2) једног члана из реда осигураника, на предлог репрезентативног
синдиката основаног на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује
рад, који има највећи број чланова;
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-63) једног члана из реда послодаваца, на предлог репрезентативног
удружења послодаваца основаног на нивоу Републике, у складу са законом
којим се уређује рад, које има највећи број чланова;
4) једног члана из реда корисника права, на предлог савеза
пензионера основаног на нивоу Републике, које има највећи број чланова.
Савез пензионера подноси доказ о броју регистрованих чланова министарству
надлежном за послове пензијског и инвалидског осигурања, у складу са актом
који доноси министар.”
Члан 16.
У члану 158. став 3. брише се.
Члан 17.
Члан 161. и чл.164. до 166. бришу се.
Члан 18.
Акти из члана 56. Закона усагласиће се са чланом 6. овог закона,
односно са измењеним чланом 42. Закона, најкасније у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 19.
Запослени, којима у складу са чланом 18. овог закона, престане право на
рачунање стажа осигурања са увећаним трајањем, могу остварити право на
снижавање старосне границе, утврђено чланом 20. Закона, уз одређивање
висине те пензије на начин на који се остварује право на превремену старосну
пензију, односно уз умањење пензије.
Члан 20.
Чл. 69. и 73. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и
инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, број 101/10) бришу се.
Члан 21.
У члану 15. став 4, члану 27. став 1. тач. 1) и 2), члану 28а, члану 71.
став 1, члану 117. став 6. и члану 230. после речи: „старосна” у одређеном
падежу додаје се запета и речи: „превремена старосна пензија” у одговарајућем
падежу; у члану 72. став 1, члану 82а ст. 1, 2. и 4, члану 111. став 1, члану 121.
став 1. и члану 227. после речи: „старосна пензија” у одређеном падежу додају
се речи: „превремена старосна пензија” у одговарајућем падежу; у члану 72.
став 2. и члану 76. став 1. после речи: „старосна” у одређеном падежу додају се
речи: „превремена старосна пензија” у одговарајућем падежу.
Члан 22.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2015.
године, осим одредаба чл. 14. до 17. овог закона, које се примењују од дана
ступања на снагу овог закона и одредбе члана 9. овог закона, која се примењује
од 1. јануара 2032. године.
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