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2085
На основу члана 160. став 1. тачка 3) 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, 142/14 и 73/18), а у 
вези са чл. 29. и 37. Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 
52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14  – др. закон, 112/15, 113/17 
и 95/18),

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, на седници од 18. aприла 2019. године донео је

ОД Л У К У

о измени Одлуке о утврђивању основице доприноса за 
лица укључена у обавезно осигурање у Републичком 

фонду за пензијско и инвалидско осигурање

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању основице доприноса за лица укљу-

чена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и 
инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, број 9/18), у 
члану 2. став 1, речи: „по запосленом” бришу се. После речи: „у 
Републици,” додаје се запета, а речи: „исплаћеном у периоду за 
претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која 
претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, за који 
су објављени подаци републичког органа надлежног за послове 
статистике” замењују се речима:  „одређене у смислу члана 37. За-
кона о доприносима за обавезно социјално осигурање”. 

У ставу 2. речи: „Номинални износи” замењују се речима: 
„Номиналне износе”, а речи: „једном годишње” бришу се. 

У ставу 3. после речи: „обрачун и плаћање доприноса” додаје 
се запета, а речи: „почев од првог јануара године за коју се допри-
носи утврђују и плаћају” замењују се речима: „а примењује се од 
првог дана наредног месеца по објављивању података републич-
ког органа надлежног за послове статистике”.

У ставу 4. речи: „почев од 1. јануара 2018. године, утврђују 
се према податку који” замењују се речима: „једнаки су износима 
које за сваку годину”.

Члан 2.
Ова одлука, по добијању сагласности Владе Републике Срби-

је, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 

08/2 број 022.1-1/16
У Београду, 18. априла 2019. године

Управни одбор Републичког фонда  
за пензијско и инвалидско осигурање

Председник,
Данило Вујичић, с.р.

2086
Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу 

члана 35. став 2. и члана 62. став 2. Закона о заштити конкурен-
ције („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 95/13) и члана 2. став 1. 
тачка 7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 
Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС”, број 
49/11), одлучујући у поступку по пријави концентрације број 6/0-
02-399/2019-1, коју је поднело Привредно друштво за производњу 
хлеба и пецива Дон Дон д.о.о. Београд, са регистрованим седи-
штем на адреси Булевар Зорана Ђинђића  144б, Београд  – Нови 
Београд, Република Србија, преко пуномоћника адвоката Бојане 
Лукић из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 144б, 21. маја 2019. 
године, доноси 

З А К Љ У Ч А К 

I. Наставља се по службеној дужности поступак покренут по 
пријави концентрације која настаје стицањем непосредне поједи-
начне контроле Привредног друштва за производњу хлеба и пеци-
ва Дон Дон д.о.о. Београд, са регистрованим седиштем на адреси 
Булевар Зорана Ђинђића 144б, Београд  – Нови Београд, Република 
Србија, матични број: 20383399, над делом Акционарског дру-
штва за прераду житарица Житопромет, Зајечар, са регистрованим 
седиштем на адреси Краљевића Марка 2, Зајечар, Република Ср-
бија, матични број: 07201788, који може представљати самостал-
ну пословну целину и који обухвата: пекарски производни погон, 

snezana.brindza
Rectangle


	Sl.glasnik RS, br. 37_2019.pdf
	НАРОДНА СКУПШТИНА
	2064 Закон о изменама и допунама Закона о главном граду
	2065 Одлука о прихватању Извештаја о Косову и Метохији
	2066 Одлука о престанку функције председника суда у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији
	2067 Одлука о престанку функције председника суда у Прекршајном суду у Крушевцу
	2068 Одлука о престанку функције председника суда у Основном суду у Пироту

	ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
	2069 Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
	2070 Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби

	МИНИСТАРСТВА
	2071 Правилник о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси
	2072 Правилник о просторно-техничким условима за обављање детективске делатности
	2073 Правилник о изменaмa и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи 
	2074 Правилник о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа 
	2075 Правилник о изменама и допунама Правилника о обустављању и повлачењу, као и о техничкој процени медицинског средства на тржишту
	2076 Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности
	2077 Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона 
	2078 Решење о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца за територију општине Бачка Паланка
	2079-2080 Решења о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

	УСТАВНИ СУД
	2081 Одлука Уставног суда број Уж-3456/2016
	2082 Решење Уставног суда број IУз-62/2018 и издвојено мишљење судије

	ПРАВОСУЂЕ
	2083 Правилник о изменама Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника

	ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	2084 Правилник о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
	2085 Одлука о измени Одлуке о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
	2086 Закључак председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-483/2019-1

	ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	2087 Посебан колективни уговор за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач град Ниш
	2088 Малопродајне цене дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад
	2089 Малопродајне цене дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
	2090 Одлука о одређивању матичних подручја
	2091 Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Нова Црња

	ОГЛАСИ
	Јавни конкурси
	Судски огласи
	Упис у судски регистар
	Обавештења правних и физичких лица
	Неважеће исправе



