
 
              АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
 Очекује се да ће спровођење одредаба овог закона резултирати у значајном 
смањењу броја и удела лица која се пензионишу пре него што наврше општу старосну 
границу. Поред тога, повећаће се просечна старост при одласку у пензију, тзв. ефективна 
старосна граница. На тај начин, постепено ће се смањити прилив нових корисника 
пензија, а тиме и укупан број пензионера. То истовремено значи и нижи износ средстава 
потребних за исплату пензија. Као последица наведених кретања, очекује се смањење 
дефицита у финансирању исплате пензија (који се покрива средствима из буџета), као и 
учешћа средстава за пензије у бруто домаћем производу, односно постепено опадање 
учешћа ка нивоу од 10%, што представља просек за земље централне и источне Европе, 
чланице ЕУ. 
 

1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону  
 

 Предложено постепено подизање опште старосне границе за жене у почетку са 60 
на 63, а касније на 65 година живота, утицаће на одлагање одласка жена у старосну 
пензију, а тиме ће и повећати просечну ефективну старост жена при одласку у пензију. 
Наведено је у складу са повећањем животног века становништва и чињеницом да жене у 
просеку дуже живе од мушкараца. Такође, тиме се општа старосна граница за жене, која 
је до сада била међу најнижима у Европи, приближава висини овог параметра у највећем 
броју европских држава. 

Увођење института превременог пензионисања, које укључује постепено 
пооштравањем услова за одлазак у превремену пензију на 60 година живота и 40 година 
стажа за оба пола и увођење пенала, смањиће прилив пензионера, који се пензионишу пре 
него што наврше општу старосну границу и услед тога дуже користе пензију. Смањење 
износа пензија (увођењем тзв. пенала) при одласку у превремену пензију омогућава 
осигураницима избор између могућности да раније оду у пензију и тако дуже примају 
умањени износ пензије или да остану дуже у осигурању и тако остваре виши износ 
пензије. 
 Укидањем права на увећани стаж осигурања (тзв. бенефицирани стаж) за лица која 
раде на административно-техничким пословима, односно радним местима, као и 
пооштравањем услова за снижавање старосне границе за стицање права на старосну 
пензију за осигуранике, који раде на бенефицираним радним местима, онемогућава се да 
право на пензионисање под повољнијим условима остваре лица која су већи део радног 
века провела на пословима на којима објективно не постоји опасност за здравље. На тај 
начин ограничава се да право на бенефицирани стаж  и повољније услове за одлазак у 
пензију имају само осигураници, који су већи део радног века провели на пословима на 
којима је рад нарочито тежак, опасан и штетан за здравље, односно пословима на којима 
је обављање професионалне делатности ограничено навршењем одређених година живота 
или због природе и тежине посла, физиолошке функције опадају у тој мери да 
онемогућавају њено даље успешно обављање. То и јесте основна сврха бенефицираног 
стажа.  
 Међутим, конкретна реализација ове норме непосредно зависи од подзаконског 
акта којим ће се регулисати радна места на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем, 
да се ова норма не би дезавуисала у пракси. 
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2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди  
 
Предложена законска решења не стварају додатне трошкове грађанима и 

привреди. Напротив, смањиће се износ средстава којима се из буџета финансира редовна 
исплата пензија. 

 
3. Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он стварати  
 
Предложена решења не стварају трошкове ни грађанима ни привреди, с обзиром да 

су намењена смањењу оптерећења буџета Републике Србије.  
 

4. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту 
и тржишна конкуренција  

 
Имајући у виду да су измене прописа усмерене ка смањењу износа средстава 

којима буџет покрива дефицит Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 
постепено достизање финансијске одрживости обавезног пензијског и инвалидског 
осигурања значиће и могућност да се смањи оптерећење привреде доприносима. 

 
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону  
 
Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним министарствима и 

другим надлежним органима. Међутим, с обзиром на неопходност предузимања хитних 
мера фискалне консолидације на расходној страни буџета Републике Србије, како би 
буџетски дефицит за ову годину остао у одрживим оквирима и пошто се предложеним 
решењима доприноси  финансијској одрживости система пензијског и инвалидског 
осигурања, што је у општем интересу, произилази да није потребно спроводити јавну 
расправу о овом  закону, у складу са предложеним закључком. 

 
6. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем закона намерава  
 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања надлежно је за 

спровођење Закона, за његову уједначену примену на територији Републике, као и за 
давање мишљења о његовој примени. 
 
 
 
 
 

  

 
 


