
                                                                                                 
     ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

            I. УСТАВНИ ОСНОВ 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 70. Устава 

Републике Србије, којим је прописано да се пензијско осигурање уређује законом и да 

се Република Србија стара о економској сигурности пензионера, као 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 

 

   Тренутна економска ситуација, коју карактерише снажан раст инфлације, како у 

Србији тако и у другим земљама, неминовно се одражава на стандард корисника 

пензије. Имајући то у виду, након сагледавања и анализе могућих решења за 

ублажавање ове ситуације, закључено је да је у овом тренутку неопходно додатно 

унапредити стандард корисника пензије, с обзиром да је у питању нарочито осетљива 

категорија становништва. 

            Позитивни економски ефекти до сада предузетих мера реформе система 

пензијског и инвалидског осигурања, омогућили су простор и финансијска средства за 

ванредно повећање пензија, што неће утицати на  редовну примену већ прописаних 

мера у складу са одредбама 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, 73/18, 46/19 –  УС, 86/19 и 

62/21 – у даљем тексту: Закон): усклађивање пензија, исплату новчаног износа као 

увећања уз пензију, исплату једнократне помоћи у износу који утврди Влада.  

          С обзиром на наведено, предлаже се допуна Закона тако да се, изузетно од члана 

80. Закона, износ пензије за месец новембар 2022. године усклађује за 9% и тај 

усклађени износ пензије представља основ за даље усклађивање пензија у складу са 

Законом. 

 

            III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

      Уз члан 1.  

 Према предложеној одредби, изузетно од члана 80. Закона, износ пензије за 

месец новембар 2022. године усклађује се за 9%. Тај усклађени износ пензије  

представља основ за даље усклађивање пензије у складу са одредбом члана 80. Закона. 

 

Уз члан 2. 

Овом одредбом предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. 
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IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона средства су обезбеђена Финансијским планом 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину. 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

  

Укупна друштвено-економска ситуација актуелизовала је питање висине 

пензија с обзиром на нагли и велики пораст инфлације. Пошто се овакав раст 

инфлације није могао предвидети, оцењено је да је неопходно предузети додатну меру 

заштите корисника пензија као посебно осетљиве категорије становништва. Имајући у 

виду изнето, пошто се понуђено законско решење доноси због околности које се нису 

могле предвидети, доношење овог закона по хитном поступку омогућило би 

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање да благовремено исплати 

увећани износ пензија, а у циљу побољшања финансијског положаја корисника пензија 

и тиме отклањања евентуалних штетних последица због тренутне ситуације, што је од 

општег интереса. 

 

VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД 

ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 

 

Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику Републике Србије”, како би се обезбедило ефискано и 

несметано функционисање система пензијског и инвалидског осигурања, а у циљу 

побољшања финансијског положаја корисника пензија.  

 

 


