
ПРЕДЛОГ

З А К О Н
О ДОПУНИ 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 и 101/10), после члана 80. додаје се члан 80а, који гласи:

,,Члан 80а

Изузетно од члана 80. ст. 1-3. овог закона, пензија се усклађује у 
периоду:

– октобар 2012. године, тако што ће се повећати за 2%;

– април 2013. године, тако што ће се повећати за 2%.”

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 70. став 1. 
Устава Републике Србије, којим је прописано да се пензијско осигурање уређује 
законом и у члану 97. тачка 8. Устава Републике Србије, којим је прописано да 
Република Србија уређује и обезбеђује систем у области социјалног осигурања 
и других облика социјалне сигурности.

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Разлози за доношење овог закона произлазе из потребе усклађивања 
одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник 
РС”, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10), са 
одредбама прописа о буџетском систему. Како су тим прописима предложене 
измене и допуне и у делу који се односи на усклађивање пензије, потребно је у 
том делу ускладити Закон о пензијском и инвалидском осигурању, па је 
предложено да се пензије у периоду октобар 2012. и април 2013. године 
усклађују тако што ће се повећати за по 2%.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Уз члан 1.

Чланом 1. предложено је да се после члана 80. Закона дода члан 80а, 
којим је утврђено да ће се, изузетно од члана 80. Закона, пензије у периоду 
октобар 2012. и април 2013. године ускладити тако што ће се повећати за по 
2%.

Уз члан 2.

Овом одредбом предлаже се да овај закон ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска 
средстава.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Укупна друштвено економска ситуација посебно је актуелизовала 
питање начина усклађивања пензија. С обзиром на потребе усклађивања 
одредаба овог закона са одредбама закона којим се уређује буџетски систем, а 
посебно имајући у виду чињеницу да би његова примена имала ефекте, не 
само у области пензијског и инвалидског осигурања, већ и у области укупних 
јавних финансија, предлаже се да се овај закон донесе по хитном поступку.
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VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА ПРЕ ОСМОГ 
ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”

Предлаже се да овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, како би се 
обезбедило несметано функционисање система пензијског и инвалидског 
осигурања. 


