
 

 

Нацрт  закона 

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: 

„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. додају се чл. 19а –19в и одељак 1а  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; 
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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. 

 

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 

месеца 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);  
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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); 

          9) 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. додаје се став 2. који гласи:  

            ,,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.”  

 

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; 
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 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; 

 7) 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. после речи: „условима,”, речи: „професионална војна 

лица према прописима о Војсци Србије”, мењају се и гласе: „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.” 
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Члан 11. 

 

У глави VIII. Закона – Утврђивање висине права из пензијског и 

инвалидског осигурања, после члана 70.  додају се одељак 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; 

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; 

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. 
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       Члан 13. 

 

У члану 121. став 2. брише се и додаје се нови став 2. који 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: 

,,Управни одбор фонда има седам чланова, које именује и разрешава Влада 

Републике Србије и то: 

- четири члана на предлог министра надлежног за послове пензијског и 

инвалидског осигурања и министра надлежног за послове финансија; 

- 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; 

- једног члана из реда послодавца, на предлог репрезентативног удружења 

послодаваца основаног на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује 

рад, које има највећи број чланова; 

- једног члана из реда корисника права, на предлог удружења пензионера 

основаног на нивоу Републике, које има највећи број чланова. Удружење 

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. Закона, бришу се.  

 

Члан 18. 

 

Акти из члана 56. 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 и 108/13 - у даљем тексту: Закон) 

усагласиће се са чланом 6. овог закона, односно са измењеним чланом 42. Закона, 

најкасније у року од 90 од дана ступања на снагу овог закона.  
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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), чл. 28а, 71. став 1. и став 1. 

тачка 2), чл.72, 76. став 1, члану 82а ст. 1, 2. и 4, члану 111. став 1, члану 117. став 

6, члану 121. став 1, чл. 227. и 230. Закона, после речи: ,,старосна пензија” у 

одговарајућем падежу додају се запета, по потреби одговарајући везник и 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 

одредбе члана 9. овог закона, која се примењује почев од 1. јануара 2032. године. 

 

 

  
 



 
ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА 

ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ 
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 13. 

 
Осигураници пољопривредници су лица која се баве пољопривредном 

делатношћу као носиоци пољопривредног домаћинства, чланови пољопривредног 
домаћинства, носиоци породичног пољопривредног газдинства, чланови породичног 
пољопривредног газдинства или чланови мешовитог домаћинства, ако нису 
ОСИГУРАНИЦИ ЗАПОСЛЕНИ, ОСИГУРАНИЦИ САМОСТАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ, корисници пензије или нису на школовању. Пољопривредним 
домаћинством, породичним пољопривредним газдинством, односно мешовитим 
домаћинством, у смислу овог закона, сматра се заједница живота, привређивања и 
трошења прихода, без обзира на сродство између његових чланова, на 
пољопривредном домаћинству, односно газдинству са најмање 0,5 хектара 
пољопривредног земљишта, односно са мање од 0,5 хектара пољопривредног 
земљишта, другог земљишта или грађевинске целине на којем се обавља сточарска, 
повртарска или виноградарска производња, узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела 
и други узгој или гајење. 

Носилац пољопривредног домаћинства, односно породичног пољопривредног 
газдинства, у смислу овог закона, је лице које је обвезник пореза на имовину по основу 
пољопривредног земљишта или пореза на приход од пољопривреде и шумарства, у 
складу са законом којим се уређује порез на имовину и порез на доходак грађана. 

Члан пољопривредног домаћинства, породичног пољопривредног газдинства, 
односно мешовитог домаћинства, у смислу овог закона, је лице које живи и ради на 
пољопривредном домаћинству, породичном пољопривредном газдинству, односно у 
мешовитом домаћинству. 

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 18. 
 
 Права из пензијског и инвалидског осигурања, јесу: 

1) за случај старости - право на старосну пензију
            1) ЗА СЛУЧАЈ СТАРОСТИ: 

; 

                 (1) ПРАВО НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ; 
                 (2) ПРАВО НА ПРЕВРЕМЕНУ СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ; 
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2) за случај инвалидности - право на инвалидску пензију; 
3) за случај смрти: 
   (1) право на породичну пензију; 
   (2) право на накнаду погребних трошкова; 
4) за случај телесног оштећења проузрокованог повредом на раду или 

професионалном болешћу - право на новчану накнаду за телесно оштећење; 
5) за случај потребе за помоћи и негом другог лица - право на новчану 

накнаду за помоћ и негу другог лица.  
 

Члан 19. 
 

Осигураник стиче право на старосну пензију: 

1) КАД НАВРШИ 65 ГОДИНА ЖИВОТА И НАЈМАЊЕ 15 ГОДИНА 
СТАЖА ОСИГУРАЊА; 

1) кад наврши 65 (мушкарац), односно 60 (жена)  година живота и најмање 
15 година стажа осигурања; 

2) кад наврши 40 (мушкарац), односно 38 (жена) година стажа осигурања и 
најмање 58  година живота;  
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2) кад наврши 45 година стажа осигурања. 

 
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; 
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. 
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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 МЕСЕЦА 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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          9) 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 20. 

 
 Осигуранику коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

1) за сваких пет година проведених на радном месту, односно послу на коме 
се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 14 месеци;  

 
ОСИГУРАНИКУ КОЈИ ЈЕ НА РАДНИМ МЕСТИМА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ 
ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ НАВРШИО НАЈМАЊЕ 2/3 
ОД УКУПНО НАВРШЕНОГ СТАЖА ОСИГУРАЊА, старосна граница за стицање 
права на старосну пензију, утврђена у члану 19. тачка 1) овог закона, снижава се 
зависно од степена увећања стажа за по једну годину, и то: 

2) за сваке четири године проведене на радном месту, односно послу на 
коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 15 месеци;  

3) за сваке три године проведене на радном месту, односно послу на коме се 
ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 16 месеци;  

4) за сваку једну годину и шест месеци проведених на радном месту, 
односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж 
осигурања као 18 месеци. 
  Старосна граница из става 1. овог члана може се снижавати највише до 55 
година живота.  
  Изузетно од става 2. овог члана, старосна граница за осигуранике који раде 
на пословима из става 1. тачка 4) овог члана може се снижавати највише до 50 
година живота. 

 
Члан 42. 

 
Осигураници - запослени који раде на пословима на којима се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем и који могу под посебним условима 
остварити право на пензију јесу:  

1) полицијски службеници - униформисана овлашћена службена лица и 
полицијски службеници који раде на посебно сложеним, специфичним, односно 
оперативним пословима;  

2) запослени у Министарству спољних послова који раде на пословима на 
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;  

3) припадници Безбедносно-информативне агенције, припадници 
Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције;  

4) запослени у Управи за извршење кривичних санкција који раде на 
пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (у даљем 
тексту: запослени у Управи);  

5) овлашћена службена лица Пореске полиције у смислу прописа о пореској 
администрацији;

6) професионална војна лица према прописима о Војсци Србије  
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7) остали полицијски службеници који раде на радним местима, односно 
пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.  

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. 
 

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; 
 7) 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. 
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 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 55. 
 

 Радна места односно послове на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем, поступак и начин за њихово утврђивање, као и степен увећања 
стажа осигурања утврђује министар надлежан за послове пензијског и инвалидског 
осигурања, на предлог фонда. 

Запосленом у Министарству унутрашњих послова, припаднику 
Безбедносно-информативне агенције, припаднику Војнобезбедносне и 
Војнообавештајне агенције, запосленом у органу надлежном за спољне послове 
који ради на одређеним пословима под посебним условима, професионалном 
војном лицу према прописима о Војсци Србије 

Изузетно од става 2. овог члана, надлежни министар утврђује радна места и 
послове на којима се запосленом у министарству унутрашњих послова, цивилном 
лицу на служби у Војсци Србије и професионалном војном лицу према прописима 
о Војсци Србије, сваких 12 месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна 
као 18 месеци стажа осигурања, споразумно са министром надлежним за послове 
пензијског и инвалидског осигурања.  

ПРОФЕСИОНАЛНОМ 
ПРИПАДНИКУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, запосленом у Управи, овлашћеном службеном 
лицу Пореске полиције у смислу прописа о пореској администрацији, сваких 12 
месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна се највише као 16 месеци 
стажа осигурања у зависности од тежине ових послова, под условима из члана 54. 
овог закона.  

Радна места односно послови, као и степени увећања стажа осигурања из ст. 
1. до 3. Овог члана, подлежу ревизији најдоцније по истеку 10 година од дана 
њиховог утврђивања.  

 
Члан 60. 

 
Осигуранику - жени која је родила треће дете, по том основу урачунава се у 

посебни стаж време у трајању од две године. 
ОСИГУРАНИКУ – ЖЕНИ УРАЧУНАВА СЕ У ПОСЕБНИ СТАЖ ВРЕМЕ У 

ТРАЈАЊУ ОД: 
1) ШЕСТ МЕСЕЦИ, КОЈА ЈЕ РОДИЛА ЈЕДНО ДЕТЕ; 
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2) ГОДИНУ ДАНА , КОЈА ЈЕ РОДИЛА ДВОЈЕ ДЕЦЕ.  
 

Члан 68. 
 

Пензијски стаж из члана 62. овог закона највише може износити 45 година.  
Пензијски стаж до 40 година исказан у годинама, месецима и данима рачуна 

се на начин утврђен у члану 67. овог закона. 

 

Пензијски стаж изнад 40 година рачуна се: година као 0,5, месец као 0,0417, 
а дан као 0,00139. 

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. 

 
 

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 
TРАЈНО УМАЊУЈЕ ЗА 0,34% ЗА СВАКИ МЕСЕЦ РАНИЈЕГ ОДЛАСКА У 
ПЕНЗИЈУ ПРЕ НАВРШЕНИХ: 

 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; 
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; 
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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 117. 
 

Ако породичну пензију користе два или више чланова породице, па неком 
од њих престане право на пензију, осталим члановима који имају право на 
породичну пензију поново се одређује висина пензије. Тако одређена висина 
пензије припада од првог наредног дана у односу на дан када је кориснику 
престало право на пензију. 

Кориснику породичне пензије који стекне својство осигураника обуставља 
се исплата породичне пензије. 
  Кориснику породичне пензије, који стекне својство осигураника по основу 
члана 11. тач. 9) и 10) и члана 12. став 1. тачка 3) овог закона, обуставља се исплата 
породичне пензије, након утврђивања стажа осигурања за период утврђеног стажа 
осигурања.  

Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана, кориснику породичне пензије не 
обуставља се исплата породичне пензије у случају када је остварио уговорену 
накнаду на месечном нивоу у износу нижем од 50%  

Ако се исплата породичне пензије обустави, или ако право које припада 
поједином члану породице мирује, породична пензија се поново не одређује.  

најниже основице у осигурању 
запослених, важеће у моменту уплате доприноса.  

Ако се кориснику породичне пензије, због запослења, односно обављања 
делатности по основу које је обавезно осигуран или због коришћења старосне или 
инвалидске пензије, не исплаћује породична пензија која му припада, осталим 
члановима уже породице исплаћује се за то време породична пензија у висини која 
се одређује као да корисник пензије нема право на породичну пензију.  
 

 
Члан 121. 

 
Корисник старосне пензије који се запосли на територији Републике, 

односно обавља самосталну делатност по основу које је обавезно осигуран на 
територији Републике, има право по престанку тог запослења односно обављања те 
самосталне делатности, на поновно одређивање пензије ако је био у осигурању 
најмање годину дана. 

КОРИСНИКУ ПРАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ 
ПОВОЉНИЈИ ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ. 

Кориснику пензије који ради у иностранству обуставља се за време тог рада 
исплата пензије, уколико међународним уговором није другачије одређено. 
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Члан 154. 
 

Органи фонда су управни одбор, надзорни одбор
 

 и директор. 

                                                                Члан 155. 
 

Управни одбор фонда има 21-ог члана, и то по седам представника 
осигураника, послодаваца и корисника права. 

Чланове управног одбора из реда осигураника именују: 
- репрезентативни синдикати основани на нивоу Републике, у складу са 

законом којим се уређује рад - пет чланова; 
- репрезентативна удружења послодаваца основана на нивоу Републике, у 

складу са законом којим се уређује рад - једног члана; 
- удружења пољопривредника основана на нивоу Републике - једног члана. 
Чланове управног одбора из реда послодаваца именују: 
- репрезентативна удружења послодаваца основана на нивоу Републике, у 

складу са законом којим се уређује рад - пет чланова; 
- Влада - два члана. 
Чланове управног одбора из реда корисника права именују удружења 

пензионера основана на нивоу Републике, која имају више од 50.000 регистрованих 
чланова - седам чланова, од којих пет представника корисника из осигурања 
запослених, једног члана из осигурања самосталних делатности и једног члана из 
осигурања пољопривредника. 

 

Удружења пензионера из става 4. овог члана подносе доказ о броју 
регистрованих чланова министарству надлежном за послове пензијског и 
инвалидског осигурања, у складу са актом који доноси министар. 

 
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ИМА СЕДАМ ЧЛАНОВА, КОЈЕ ИМЕНУЈЕ И 

РАЗРЕШАВА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ТО: 
- ЧЕТИРИ ЧЛАНА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА 

ПОСЛОВЕ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА И МИНИСТРА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА; 

- 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; 

- ЈЕДНОГ ЧЛАНА ИЗ РЕДА ПОСЛОДАВЦА, НА ПРЕДЛОГ 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ УДРУЖЕЊА ПОСЛОДАВАЦА ОСНОВАНОГ НА 
НИВОУ РЕПУБЛИКЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАД, 
КОЈЕ ИМА НАЈВЕЋИ БРОЈ ЧЛАНОВА; 

- ЈЕДНОГ ЧЛАНА ИЗ РЕДА КОРИСНИКА ПРАВА, НА ПРЕДЛОГ 
УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОСНОВАНОГ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ, КОЈЕ 
ИМА НАЈВЕЋИ БРОЈ ЧЛАНОВА. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ПОДНОСИ 
ДОКАЗ О БРОЈУ РЕГИСТРОВАНИХ ЧЛАНОВА МИНИСТАРСТВУ 
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НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА, 
У СКЛАДУ СА АКТОМ КОЈИ ДОНОСИ МИНИСТАР. 

 
Члан 158. 

 
Чланови управног одбора именују се на време од четири године. 
Председника и заменика председника управног одбора бира и разрешава 

управни одбор на две године. 

 

Председник и заменик председника управног одбора бирају се из реда 
чланова управног одбора, наизменично од представника осигураника, корисника, 
односно послодаваца, уз сагласност Владе Републике Србије. 

 

 
Члан 161. 

Надзорни одбор има седам чланова, и то по три представника осигураника и 
послодаваца и једног представника корисника права. 

Чланове надзорног одбора из реда осигураника именују: 
- репрезентативни синдикати основани на нивоу Републике, у складу са 

законом којим се уређује рад - два члана; 
- удружења пољопривредника основана на нивоу Републике - једног члана. 
Чланове надзорног одбора из реда послодаваца именују: 
- репрезентативна удружења послодаваца основана на нивоу Републике, у 

складу са законом којим се уређује рад - два члана; 
Влада - једног члана. 
Једног члана надзорног одбора из реда корисника права именују удружења 

пензионера основана на нивоу Републике, која имају више од 50.000 регистрованих 
чланова. 

 

Удружења пензионера из става 4. овог члана подносе доказ о броју 
регистрованих чланова министарству надлежном за послове пензијског и 
инвалидског осигурања, у складу са актом који доноси министар. 

 
Члан 164. 

Чланови надзорног одбора именују се на време од четири године. 

 

Председника и заменика председника надзорног одбора бира и разрешава 
надзорни одбор, и то наизменично од представника осигураника и корисника 
права. 

 
Члан 165. 

 

Начин рада као и друга питања од значаја за рад надзорног одбора уређују 
се статутом фонда. 

Члан 166. 
Надзорни одбор: 
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1) врши надзор над финансијским пословањем фонда; 
2) врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским 

пословањем фонда; 
3) врши увид у спровођење одлука управног одбора; 
4) обавља и друге послове, у складу са законом и статутом фонда. 

 

Надзорни одбор најмање једном годишње, подноси извештај о извршеном 
надзору над финансијским пословањем Фонда Управном одбору Фонда и Влади. 

ЧЛАН 18. 
 

АКТИ ИЗ ЧЛАНА 56. 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 И 
108/13 - У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАКОН) УСАГЛАСИЋЕ СЕ СА ЧЛАНОМ 6. ОВОГ 
ЗАКОНА, ОДНОСНО СА ИЗМЕЊЕНИМ ЧЛАНОМ 42. ЗАКОНА, НАЈКАСНИЈЕ 
У РОКУ ОД 90 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 69. 

Изузетно од члана 8. овог закона, право на старосну пензију осигураник 
стиче кад наврши:  

1) у 2011. години, 40 година стажа осигурања и најмање 53 године и четири 
месеца живота (мушкарац), односно 35 година стажа осигурања и најмање 53 
године живота (жена);  

2) у 2012. години, 40 година стажа осигурања и најмање 53 године и осам 
месеци живота (мушкарац), односно 35 година стажа осигурања и најмање 53 
године живота (жена);  

3) у 2013. години, 40 година стажа осигурања и најмање 54 године живота 
(мушкарац), односно 35 година и четири месеца стажа осигурања и најмање 53 
године и четири месеца живота (жена);  

4) у 2014. години, 40 година стажа осигурања и најмање 54 године и четири 
месеца живота (мушкарац), односно 35 година и осам месеци стажа осигурања и 
најмање 53 године и осам месеци живота (жена);  

5) у 2015. години, 40 година стажа осигурања и најмање 54 године и осам 
месеци живота (мушкарац), односно 36 година стажа осигурања и најмање 54 
године живота (жена);  
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6) у 2016. години, 40 година стажа осигурања и најмање 55 година живота 
(мушкарац), односно 36 година и четири месеца стажа осигурања и 54 године и 
шест месеци живота (жена);  

7) у 2017. години, 40 година стажа осигурања и најмање 55 година и четири 
месеца живота (мушкарац), односно 36 година и осам месеци стажа осигурања и 
најмање 55 година живота (жена);  

8) у 2018. години, 40 година стажа осигурања и најмање 55 година и осам 
месеци живота (мушкарац), односно 37 година стажа осигурања и најмање 55 
година и шест месеци живота (жена);  

9) у 2019. години, 40 година стажа осигурања и најмање 56 година живота 
(мушкарац), односно 37 година и четири месеца стажа осигурања и најмање 56 
година живота (жена);  

10) у 2020. години, 40 година стажа осигурања и најмање 56 година и шест 
месеци живота (мушкарац), односно 37 година и осам месеци стажа осигурања и 
најмање 56 година и шест месеци живота (жена);  

11) у 2021. години, 40 година стажа осигурања и најмање 57 година живота 
(мушкарац), односно 38 година стажа осигурања и најмање 57 година живота 
(жена);  

 

12) у 2022. години, 40 година стажа осигурања и најмање 57 година и шест 
месеци живота (мушкарац), односно 38 година стажа осигурања и најмање 57 
година и шест месеци живота (жена). 

 
Члан 73. 

Изузетно од члана 21. став 1. овог закона, осигураник стиче право на 
старосну пензију кад наврши: 

1) у 2011. години, најмање 53 године и два месеца живота и 20 година и 
четири месеца стажа осигурања, од чега најмање 10 година и четири месеца 
ефективно проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем; 

2) у 2012. години, најмање 53 године и четири месеца живота и 20 година и 
осам месеци стажа осигурања, од чега најмање 10 година и осам месеци  ефективно   
проведених  на радним   местима  на  којима  се  стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем; 

3) у 2013. години, најмање 53 године и шест месеци живота и 21 годину 
стажа осигурања, од чега најмање 11 година ефективно проведених на радним 
местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем; 

4) у 2014. години, најмање 53  године и осам месеци живота и 21 годину и 
четири месеца стажа осигурања, од чега најмање 11 година и четири месеца 
ефективно проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем; 

5) у 2015. години, најмање 53 године и десет месеци 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; 
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6) у 2016. години, најмање 54 године 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; 

7) у 2017. години, најмање 54 године и два месеца 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; 

8) у 2018. години, најмање 54 године и четири месеца 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; 

9) у 2019. години, најмање 54 године и шест месеци 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; 

10) у 2020. години, најмање 54 године и осам месеци 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; 

 

11) у 2021. години, најмање 54 године и десет месеци живота и 24 године и 
шест месеци стажа осигурања, од чега најмање 14 година и шест месеци   
ефективно    пр о ведених  на  р адним   местима  на  ко јима  се   стаж о сигурања 
рачуна са увећаним трајањем. 

 

Изузетно од члана 21. став 2. 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 2011. години, 55 година и четири месеца живота; 
2) у 2012. години, 55 година и осам месеци живота; 
3) у 2013. години, 56 година живота; 
4) у 2014. години, 56 година и четири месеца живота; 
5) у 2015. години, 56 година и осам месеци живота; 
6) у 2016. години, 57 година живота; 
7) у 2017. години, 57 година и шест месеци живота; 
8) у 2018. години, 58 година живота; 
9) у 2019. години, 58 година и шест месеци живота; 
10) у 2020. години, 59 година живота; 

 
11) у 2021. години, 59 година и шест месеци живота. 

 
ЧЛАН 21. 

 
У ЧЛАНУ 15. СТАВ 4, ЧЛАНУ 27. СТАВ 1. ТАЧ.1) И 2), ЧЛ. 28А, 71. 

СТАВ 1. И СТАВ 1. ТАЧКА 2), ЧЛ.72, 76. СТАВ 1, ЧЛАНУ 82А СТ. 1, 2. И 4, 
ЧЛАНУ 111. СТАВ 1, ЧЛАНУ 117. СТАВ 6, ЧЛАНУ 121. СТАВ 1, ЧЛ. 227. И 230. 
ЗАКОНА, ПОСЛЕ РЕЧИ: ,,СТАРОСНА ПЕНЗИЈА” У ОДГОВАРАЈУЋЕМ 
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ПАДЕЖУ ДОДАЈУ СЕ ЗАПЕТА, ПО ПОТРЕБИ ОДГОВАРАЈУЋИ ВЕЗНИК И 
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 ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 9. 
ОВОГ ЗАКОНА, КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2032. ГОДИНЕ.  
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