
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНИ 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, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – УС, 86/19, 
62/21 и 125/22), члан 80. мења се и гласи: 

„Члан 80. 

Почев од пензије за месец јануар текуће године, пензија се усклађује у  
зависности од процентуалног учешћа износа пензија и новчаног износа као 
увећања уз пензију, исплаћених у периоду који обухвата први и други квартал 
претходне године и трећи и четврти квартал године која претходи тој години, у 
првом објављеном износу бруто домаћег производа за наведени период. 

Обрачун процентуалног учешћа у смислу става 1. овог члана, врши и 
објављује Фонд, на основу података Фонда о исплаћеним пензијама и новчаним 
износом као увећањем уз пензију и првог објављеног податка о износу бруто 
домаћег производа од стране органа надлежног за послове статистике, и 
сматра се коначним.  

Пензија се усклађује, ако процентуално учешће из става 2. овог члана 
износи:  

1) мање од 10% – у проценту промене просечне зараде без пореза и 
доприноса; 

2) 10% или више од 10% а мање од 10,5% – у проценту који 
представља збир половине процента промене потрошачких цена и половине 
процента промене просечне зараде без пореза и доприноса; 

3) 10,5% или више – у проценту промене потрошачких цена.  

Усклађивање пензије у смислу ст. 1-3. овог члана врши се на основу 
података органа надлежног за послове статистике о промени просечне зараде 
без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије и промени 
потрошачких цена за период од 12 месеци рачунајући уназад почев од месеца 
јуна претходне календарске године, у односу на период од 12 месеци који 
претходи наведеном периоду.ˮ 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2023. 
године. 


