
ПРЕДЛОГ 
 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА 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 и 75/14), у члану 80а став 1. ал. 3-
6. бришу се. 

Члан 2. 
После члана 80а додаје се члан 80б који гласи: 

„Члан 80б 

Изузетно од члана 80. овог закона, за време примене Закона о 
привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РС”, број 
116/14) пензије се могу повећавати само у складу са законом којим се уређује 
буџетски систем и законом којим се уређује буџет.” 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

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 –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 и 75/14), 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 за време 
примене закона о привременом уређивању начина исплате пензија („службени 
гласник рс”, број 116/14) пензије се могу повећавати само у складу са законом 
којим се уређује буџетски систем и законом којим се уређује буџет. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. предложено је да се у члану 80а став 1. ал. 3 - 6. бришу.  

Чланом 2. предлаже се да се после члана 80а  дода члан 80б, који 
прописује да се изузетно од члана 80. овог закона, за време примене Закона о 
привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РС”, број 
116/14) пензије могу повећавати само у складу са законом којим се уређује 
буџетски систем и законом којим се уређује буџет. 

Чланом 3. предлаже се да овај закон ступа на снагу осмог 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 у 
складу са одредбом члана 167. Пословника Народне скупштине („Службени 
гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст). 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА 
ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

Члан 80а 

Изузетно од члана 80. ст. 1. до 3. овог закона, пензија се усклађује: 

- у априлу 2014. године, тако што ће се повећати за 0,5%; 

- у октобру 2014. године, тако што ће се повећати за 1%;. 

- у априлу 2015. године, тако што ће се повећати за 0,5%; 

- у октобру 2015. године, тако што ће се повећати за 0,5%; 

- у априлу 2016. године, тако што ће се повећати за 0,5%; 

- у октобру 2016. године, тако што ће се повећати за 0,5%. 

Ако, у складу са законом којим се уређује буџетски систем, до 1. јула 
2014. године не буде донет пропис којим ће се уредити уједначавање нивоа 
плата, односно зарада запослених у јавном сектору, усклађивање пензије у 
октобру 2014. године неће се вршити на начин прописан ставом 1. овог члана, 
већ ће се вршити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем. 

ЧЛАН 80Б 

ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 80. ОВОГ ЗАКОНА, ЗА ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ 
ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈА 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 116/14) ПЕНЗИЈЕ СЕ МОГУ ПОВЕЋАВАТИ 
САМО У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ БУЏЕТСКИ СИСТЕМ И 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ БУЏЕТ.  

 

ЧЛАН 3. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  

Влада 

Обрађивач: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања 

2. Назив прописа 

Предлог закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању, односно Draft Law amending Law on Pension and Disability 
Insurance 

3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама Прелазног 
споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са 
једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржину прописа 

Споразум не садрже одредбе које се односе на нормативну садржину 
Предлога закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. 
Област пензијског и инвалидског осигурања посебно се регулише у свим 
земљама и у непосредној је зависности од специфичних друштвено-економских 
услова тих земаља.  Из тог разлога се системи пензијског и инвалидског 
осигурања и међусобно разликују, те нису подложни међусобном усклађивању у 
мери, како је то случај са другим областима.  

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума 

Споразум не садржи одредбе које се односе на нормативну садржину 
Предлога закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума 

Потпуно усклађено 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 

а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима  

б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 

в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 

/ 

5. Уколико не постоје  одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У овом 
случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 

Предметни Предлог закона није релевантан са становишта прописа Европске 
уније. 

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски језик? 

/ 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 

/ 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености 

/ 


