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 РЕПУБЛИКА СРБИЈА, коју заступа др Диана Драгутиновић, министар 

финансија, у име Владе као заступника Републике Србије,  

 

и 

 ____________________________________________________________________, 

које заступа  ___________________________________________________  (у даљем 

тексту: Дужник) 

 

закључују 

 

 

 

 

УГОВОР О ЗАДУЖИВАЊУ РАДИ ПОВЕЗИВАЊА СТАЖА 

 

 

Члан 1. 

Овај уговор закључује се на основу Закључка Владе 05 Број: 43-6265/2009-001 

од 2. октобра 2009. године и Одлуке _________________________________ Дужника 

број ____________________ од________________ године.  

 

Члан 2. 

 Република Србија одобрава Дужнику средства износу од ____________________ 

динара, на име измирења обавеза Дужника по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање запослених, за период од _______________ године до 

_________________ године.  

  

Члан 3. 

Износ средстава из члана 2. овог уговора утврђен је Записником о 

усаглашавању стања дуга на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 

запослених сачињеним од стране Министарства финансија-Пореска управа – 

____________________________________, број ________________од _____________ 

године, од чега је главни дуг _________________ динара, а камата _____________ 

динара, обрачуната за период до ________________ године. 

 

Члан 4. 

Дужник ће Републици Србији дати као средство обезбеђења плаћања: 

_________________________________________________________________________. 

 

Члан 5. 

На износ пренетих средстава из члана 2. овог уговора обрачунава се камата у 

висини есконтне стопе Народне банке Србије на годишњем нивоу, почев од дана 

преноса средстава, па до дана измирења обавезе. 

 

 

Члан 6. 

Рок  враћања средстава из члана 2. овог уговора је најдуже до четири (4) године, 

са  једном годином грејс периода, почев од дана преноса средстава. 

Дужник, после истека једне године грејс периода, дужан је да дуг врати у 

шеснаест (16) једнаких тромесечних рата.   

Средства из претходног става уплаћују  се на рачун број:   
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          840-29555845-02- Министарство финансија, Примљена средства  по основу 

обавеза за повезивање стажа  ПИО. 

Уколико дужник  не измири  обавезу из става 2. овог члана у прописаном року, 

Република Србија ће активирати средства обезбеђења плаћања из члана 4. овог уговора 

.  

 

Члан 7. 

Република Србија ће средства из члана 2. овог уговора пренети Републичком 

фонду за пензијско и инвалидско осигурање, на име измирења обавеза Дужника по 

основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених. 

 Пренос средстава из става 1. овог члана извршиће се из средстава предвиђених 

Законом о буџету Републике Србије за________ годину (,,Службени гласник РС“, бр. 

______________), у Разделу 12 – Министарство финансија, функција 90 – Социјална 

заштита некласификована на другом месту, економска класификација 464 – Дотације 

организацијама обавезног социјалног осигурања, намењених за трансфер Републичком 

фонду за пензијско и инвалидско осигурање.  
 

 Уплата средстава из става 1. овог члана Републичком фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање извршиће се преко рачуна број 840-29556845-09 Пренета 

средства из буџета Републике Србије  за повезивање стажа ПИО, евиденционог рачуна  

ЦВПО и уплатних рачуна за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, и то: 

 

840-721111843-18- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених 

на терет запослених код правних лица, у износу од ______________________ динара; 

840-721212843-46- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених 

на терет послодавца правног лица које се не финансира из буџета и фондова обавезног 

социјалног осигурања, у износу од ______________________ динара;  

840-721215843-67- Додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање 

запослених на исплаћена лична примања и друге приходе запослених, којима се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем који плаћа послодавац, у износу од 

______________________ динара; 

840-721217843-81- Допринос за ПИО лица на породиљском одсуству који плаћа 

исплатилац накнаде зараде, односно плате, у износу од ______________________ 

динара; 

840-781322843-30 - Допринос за ПИО запослених који примају накнаду за време 

привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, 

који уплаћује РЗЗО, у износу од ______________________ динара. 

 

Уколико је привредни субјект обвезник ЦВПО, извршиће се преко 

евиденционог рачуна  ЦВПО и то:  

 

840-1557845-53- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на 

терет запослених код правних лица,  у износу од ______________________ динара; 

840-1557845-53- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на 

терет послодавца правног лица које се не финансира из буџета и фондова обавезног 

социјалног осигурања, у износу од ______________________ динара;  

840-1557845-53- Додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање 

запослених на исплаћена лична примања и друге приходе запослених, којима се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем који плаћа послодавац, у износу од 

______________________ динара; 

840-1557845-53 - Допринос за ПИО лица на породиљском одсуству који плаћа 

исплатилац накнаде зараде, односно плате, у износу од ______________________ 

динара; 
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840-1557845-53 - Допринос за ПИО запослених који примају накнаду за време 

привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, 

који уплаћује РЗЗО, у износу од ______________________ динара.  

 

Члан 8. 

 Уговорне стране су сагласне да евентуална спорна питања у извршењу овог 

уговора решавају споразумно. У случају спора, надлежан је суд у Београду. 

 

 

Члан 9. 

 Овај уговор сачињен је у шест (6) истоветних примерака, од којих су по два  (2) 

примерка за сваку уговорну страну, а два (2) примерка за Републички фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање. 

 

 

 

           ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ                                               ЗА ДУЖНИКА  

 

           _________________________                                 ______________________ 

               др Диана Драгутиновић                                                   

 

 


