
 

 Број:                                                                                                                   

У Београду,28.08.2018. године                                          Министарство за рад, запошљавање,борачка  

                                                                                                                      и  социјална питања 

                                                                                                   министру, господину Зорану Ђорђевићу 

                                                    

 

Предмет: Најава измена Закона о ПИО 

 

Поштовани, 

Поводом  измена Закона о пензијско инвалидском осигурању које сте најавили,  Асоцијација 

слободних и независних синдиката у потпуности подржава став о укидању одредби о трајном 

умањењу превремених пензија из чл. 70.а и 70. б Закона о пензијско инвалидском осигурању, али 

сматра и залаже се за укидање “казнених одредби “  за све  пензионере и осигуранике, а не само за, и 

до сада повлашћену , категорију запослених којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем .  

Селективно укидање и даље фаворизовање већ привилегованих категорија осигураника и 

пензионера неприхватљиво је  из правних, а пре свега из етичких разлога и  елементарне друштвене 

правде, и то: 

- Селективно укидање казнених одредби за одређену издвојену категорију пензионера и 

осигураника представљало би елементарно кршење члана 21. Устава РС  којим је уређено 

да су сви једнаки пред Уставом и законом; да свако има право на једнаку законску 

заштиту, без дискриминације; као и да је забрањена свака дискриминација по било ком 

основу ,а нарочито,  поред осталог, по основу старости. Напомињемо да се ово право 

зајамчено Уставом непосредно примењује; 

- Осигураници који раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са посебним 

трајањем из члана 42. Закона већ остварују право на пензију под посебним условима,  у 

старосну  пензију одлазе  са 55 година живота, а одређене категорије са 53 године живота , 

и то без “казненог умањења”. 

Даље смањење година старости за одлазак у пензију и рачунање додатних бенефиција на 

предложени начин довело би ситуације да имамао четрдесогодишњаке пензионере, уз све 

контраверзе које већ прате ову категорију осигураника.  

Други осигураници којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем из члана 52. 

Закона, такође , већ имају посебан начин рачунања година старости за одлазак у пензију у 

зависности од година осигурања у којима су остваривали право на стаж са увећаним 

трајањем, па најављене промене не би битно утицале на њихов статус; 



- Укидање казнених одредби неопходно је пре свега за осигуранике  који су остварили пун 

стаж осигурања од 40 година, а не могу да остваре право на пуну  старосну пензију већ се 

кажњавају умањењем иако се тиме нарушава основни принцип осигурања; 

- Посебан проблем су запослени, “губитници транзиције” или радници из  предузећа у 

реструктурирању. По правилу се ради о старијим радницима, социјално  угроженим са 

минималним примањима или и без њих, који испуњавају један од услова за пензију али не 

могу да остваре право због  прописаног старосног лимита. 

Наведени су само неки од примера који неспорно указују на потребу измена Закона о ПИО 

којима би се укинуле казнене одредбе везане за године живота , али на другачији и праведнији начин 

од најављеног, и  то, укидањем казнених одредби за све пензионере и осигуранике , стављањем свих 

категорија у исти , равноправан положај успостављањем праведнијег система, пре свега према 

категорији осигураника који су одрадили свој пуни радни век и за тај, законом прописан период, 

платили осигурање, као и социјално најрањивијој  категорији радника, жртвама  приватизације, било 

да раде у предузећима у вечитом реструктурирању или су без посла, а који имају потребан стаж 

осигурања за одлазак у  пензију.  

 

С поштовањем, 

 

председник АСНС 

Ранка Савић 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

                     


