НАЦРТ
ЗАКОН О ВРАЋАЊУ ДЕЛА ОДУЗЕТИХ ПЕНЗИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ
МИНИМАЛНЕ ПЕНЗИЈЕ
Глава прва
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим законом се уређују поступак, услови и начин враћања дела одузетих пензија у
период од 01.11.2014. године до 31.10.2018. године пензионисаним лицима и њиховим
законским наследницима. Законом се уређује минимални износ пензије за све категорије
пензионера у Републици Србији.

Значење појединих израза
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом Закону имају следеће значење:
1) Под “дела одузетих пензија” подразумевају се финансијска средства која нису
исплаћена пензионзионерима (у даљем тексту Пензионери) услед доношења и
примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија (у даљем тексту
Закон) („Сл. Гласник РС“ број 116/14) који се примењивао за обрачун пензија од
01.11.2014. године, до 31.10.2018. године.
2) Под појмом “пензионер” подразумева се пензионисано лице које је стекло право
на пензију по основу пуног радног стажа или инвалидитета, коме је у периоду од
01.11.2014. године до 31.10.2018. године умањена пензија на основу Закона.
3) Под појмом “захтев за надокнаду финансијских средстава” (у даљем тексту захтев)
подразумева се захтев, који на основу овог Закона подносе законски наследници
преминулог пензионера, ком је умањена пензија.
4) Под појмом “враћање дела одузетих пензија” подразумева се право које се
остварује на основу евиденције Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање или на основу захтева законских наследника, у складу са овим Законом.
Издавање документације и података
Члан 3.
Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања (даље Фонд ПИО) и други државни
органи дужни су да најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева за издавање,
издају за потребе спровођења поступка за накнаду финансијских средстава сву потребну
документацију и податке којима располажу.

Неоспоравање других права
Члан 4.
Накнада финансијских средстава по основу овог Закона не искључује могућност
кривичног гоњења против припадника режима Александра Вучића, који су учествовали у
доношењу и реализацији овог штетног акта по пензионере.
Глава друга
НОСИОЦИ ПРАВА
Носиоци права на надокнаду финансијских средстава
Члан 5.
Право на надокнаду финансијских средстава имају:
-

-

Пензионисана лица по било ком основу којима је у целом или делу периода од
01.11.2014. до 31.10.2018. године умањена пензија услед доношења Закона из члана
2. став 1. овог закона.
Законским наследницима преминулог пензионера из става 1. овог члана у складу са
законом.

Услови за остваривање права
Члан 6.
Пензионерима или њиховим наследницима пензије ће бити враћене ако је испуњен један
од два услова:
1. Уколико је пензионеру умањена пензија на основу донетог Закона из члана 2. став
1. у целом или делу периода од 01.11.2014. године, до 31.10.2018. године
2. Уколико је лице законски наследник пензионера који испуњава услов из става 1.
овог члана.
3. Уколико наследник из става 2. поднесе уредан захтев у датом року

Глава трећа
ИЗНОС КОЈИ СЕ ВРАЋА ПЕНЗИОНЕРИРА ИЛИ ЊИХОВИМ НАСЛЕДНИЦИМА
Финансијски износ који се враћа
Члан 7.
Пензионерима или њиховим законским наследницима враћа се пуни износ за који је
пензија умањена.
Глава четврта
ПОСТУПАК ЗА ВРАЋАЊЕ ИЗНОСА УМАЊЕНИХ ПЕНЗИЈА
Орган који спроводи враћање пензија
Члан 8.
Поступак враћања износа умањених пензија спроводи Фонд ПИО на основу података о
умањењу пензија за период из члана 2. став 1. овог закона. Фонд ПИО је у обавези да по
службеној дужности у року од 8 дана од дана ступања на снагу овог закона започне за
обрачуном ии враћањем дела мање исплаћених пензија у периоду од 01.11.2014.године, до
30.10.2018.године.
Фонду ПИО из става 1. овог члана захтев подносе законски наследници пензионера коме
је умањена пензија у период из члана 2. став 1. овог закона.
Члан 9.
Захтев за враћање умањене пензије наследници пензионера могу да поднесу у року од
годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Садржина захтева за враћање умањене пензије законским наследницима
Члан 10.
Захтев за враћање умањене пензије подноси се за период у коме је пензионер примао
умањену пензију.
Захтев садржи следеће податке:
1. Име и презиме преминулог пензионера - име, име једног родитеља, презиме, датум
рођења и
адреса, и датум смрти.
2. Наследник – име и презиме, име и презиме једног родитеља,, датум рођења и и датум
смрти
3. Доказ о статусу законског наследника

У захтев се достављају и други докази које подносилац поседује, а који могу бити од
значаја за одлучивање по захтеву.
Неуредан захтев
Члан 11.
Ако Фонд ПИО утврди да захтев не садржи довољно података за одлучивање за
остваривање права из овог Закона, наложиће подносиоцу захтева да у року од 60 дана
уреди захтев. Уколико подносилац захтева не поступи по налогу Фонда ПИО, захтев се
одбацује као неуредан, са поуком о правном леку.
Рок за доношење решења
Члан 12.
Фонд ПИО је дужна да о уредном захтеву одлучи најкасније у року од 45 дана.
Саслушање странке
Члан 13.
Фонд ПИО при одлучивања о захтеву може у складу са важећим одредбама Закона о
општем управном поступку позвати подносиоца захтева ради узимање изјаве на записник.
Одлучивање о захтеву
Члан 14.
Фонд ПИО након утврђивања свих чињеница и околности од значаја за одлучивање о
захтеву доноси решење којим се захтев усваја и утврђује износ који се враћа наследнику,
у зависности од удела наследника у наследном реду.
Фонд ПИО може донети решења којим се захтеви по појединим основима усвајају, а
неки утврђују као неосновани.
Ако Фонд ПИО утврди да не постоји законски основ за враћање умањене пензије
наследнику, доноси решење о одбијању захтева.
Правноснажно решење о утврђивању висине износа неисплаћене пензије који се враћа
доставља се подносиоцу захтева.
Садржина решења
Члан 15.
Решењем којим се захтев усваја утврђује се висина неисплаћене пензије који се враћа и
рокове исплате новчаног износа.

Жалба на првостепено решење
Члан 16.
Против првостепеног решења подносилац захтева може изјавити жалба, у складу са
законом који уређује област пензијско инвалидских односа, у року од 15 дана од дана
достављања решења.

УТВРЂИВАЊЕ МИНИМАЛНЕ ПЕНЗИЈЕ
Члан 17.
Висина минималне пензије
Минимална пензија за све категорије пензионера је 80% износа минималне зараде
запослених у Републици Србији.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Рок за исплату
Члан 18.
Укупни износ умањених пензија пензионерима или њиховим наследницима биће исплаћен
у року од две године од дана ступања Закона на снагу.
Исплата ће се вршити тако што ће прва половина износа бити исплаћена у првој години, а
друга половина износа у другој години периода за исплату из ставе 1.
Почетак примене Закона
Члан 19.
Закон ће почети да се примењује даном ступања на снагу.
Ступање на снагу Закона
Члан 20.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

