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УТИЦАЈ БЕНЕФИЦИРАНОГ СТАЖА ОСИГУРАЊА НА СМАЊЕЊЕ 

СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАРОСНУ 

ПЕНЗИЈУ 
 

 

Осигураници који раде на местима на којима се стаж осигурања рачуна: 

- 12 месеци као 14 месеци стажа осигурања, 

- 12 месеци као 15 месеци стажа осигурања и 

- 12 месеци као 16 месеци стажа осигурања, 

право на старосну пензију, уз снижавање старосне границе могу остварити и са 55 

година живота, без умањења, што је значајна повољност у односу на све остале 

осигуранике. 

 

Осигуранике који раде на „бенефицираним“ радним местима на којима се стаж 

осигурања рачуна 12 месеци као 18 месеци стажа осигурања су свакако категорија 

осигураника који најчешће читав свој радни век проведу на тим радним местима 

(нпр. рудари). Ова категорија осигураника уз примену снижавања старосне границе 

(снижава се до 50 година живота) и даље може да испуни услове за одлазак у старосну 

пензију, чак и до петнаест година раније у односу на остале осигуранике, што је међу 

најповољнијим условима за пензионисање ове категорије осигураника, у поређењу са 

другим европским земљама. 

 

Наведене погодности не могу да остваре запослени на радним местима на којима 

се обављају административно-технички послови, као што су на пример послови 

шалтерског радника, секретарица, радна места на којима се обављају нормативни, 

управни и други кадровски послови, који се обављају радом у канцеларији. Једини 

изузетак су бенефицирана радна места у Војсци Србије, на која се напред наведена 

дефиниција неће примењивати, јер се ради о специфичним радним местима и 

потребама војне службе. 

 

Неспорно, и даље постоји потреба за преиспитивањем овог института а у склопу 

реформе пензијског система у циљу његове одрживости. 

 

Стаж осигурања са увећаним трајањем тзв. „бенефицирани стаж“ уређен је Законом о 

пензијском и инвалидском осигурању. Наведеним законом, утврђени су основи за увећање 

стажа осигурања, степени увећања као и критеријуми за њихово утврђивање. 

Бенефицирани стаж постоји дуго у систему пензијског и инвалидског осигурања, у циљу 

заштите осигураника који раде на тешким и по здравље штетним пословима, као и 

осигураника који своју професионалну делатност не могу успешно да обављају после 

навршења одређених година живота. Правилником о радним местима, односно пословима 

на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, утврђена су конкретна радна 

места у 36 области привреде на којима су испуњени услови у погледу тежине и услова 

рада. 
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Заштита осигураника који раде на бенефицираним радним местима остварује се 

рачунањем стажа осигурања са увећаним трајањем и снижавањем старосне границе за 

стицање права на старосну пензију. Степен увећања стажа осигурања може износити 12-

14, 12-15, 12-16, највише 50%, што значи да се 12 месеци ефективно проведених на овим 

радним местима, односно пословима, може рачунати као 18 месеци стажа осигурања. 

Старосна граница за ове осигуранике (12-18) може се снижавати највише до 50 година 

живота, за разлику од осигураника којима се стаж осигурања са увећаним трајањем са 

степеном увећања 12 месеци као 14 месеци стажа осигурања, 12 месеци као 15 месеци 

стажа осигурања и 12 месеци као 16 месеци стажа осигурања, којима је прописан 

минимални услов за стицање права на старосну пензију 55 годинама. Међутим, да би се 

осигуранику који ради на нарочито тешким, опасним и за здравље штетним радним 

местима, односно пословима, стаж осигурања рачунао са увећаним трајањем, неопходно је 

и да на тим радним местима ефективно проведе укупно најмање 10 година, односно 

укупно најмање 5 гоидна ако је утврђена инвалидност. 

Усвојеним изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, које 

се примењују од 1. јануара 2015. године, у односу на ову категорију осигураника уводи се 

још један додатни услов за снижавање старосне границе за стицање права на старосну 

пензију, јер се утврђује да је неопходно да се наврши најмање 2/3 стажа на тим радним 

местима, у односу на укупан стаж осигурања који овај осигураник има. Овај додатни 

услов свакако је у вези са усвојеним изменама услова за стицање права на старосну 

пензију, односно подизањем услова за стицање права на старосну пензију за осигуранике 

жене са 60 на 65 година, као и увођењем превремене старосне пензије. Значи да се увођење 

овог додатног услова може правдати тиме што осигураници који раде на радним местима 

на којима се стаж осигурања рачуна 12 месеци као 14 месеци стажа осигурања, 12 месеци 

као 15 месеци стажа осигурања и 12 месеци као 16 месеци стажа осигурања, право на 

старосну пензију, уз снижавање старосне границе могу остварити и са 55 година живота, 

без умањења, што је значајна повољност у односу на све остале осигуранике. Наиме, у 

2015. години, услов за превремену старосну пензију за мушкарца је био 40 година 

навршеног стажа осигурања и најмање 55 година живота, док је у 2017. години то већ 56 

година и осам месеци живота и 40 година стажа осигурања. 

Међутим, потребно је напоменути да усвојене измене неће бити од утицаја на 

осигуранике који раде на „бенефицираним“ радним местима на којима се стаж осигурања 

рачуна 12-18, јер су то свакако категорије осигураника који најчешће читав свој радни век 

проведу на тим радним местима (рудари, балерине). Ова категорија осигураника уз 

примену снижавања старосне границе (снижава се до 50 година живота) и даље може да 

испуни услове за одлазак у старосну пензију, чак и до петнаест година раније у односу на 

остале осигуранике, што је меу најповољнијим условима за пензионисање ове категорије 

осигураника, у поређењу са другим европским земљама. 

Поред запослених у привреди, право на стаж осигурања са увећаним трајањем 

„бенефицирани стаж“ имају и одређене категорије осигураника запослених који раде на 

„бенефицираним радним местима“ у Министарству унутрашњих послова, Безбедносно-

информативној агенцији, Војсци Србије, Војнобезбедносној и Војнообавештајној агенцији, 

Министарству спољних послова, Управи за извршење кривичних санкција и у Пореској 

полицији, при Пореској управи. 
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Поред измена у члану 20. Закона, извршене су измене и у члану 42. на начин да је 

прицизирано да „бенефицирана радна места“ у наведеним државним органима не могу 

бити административно-техничка радна места, већ само она радна места и послови на 

којима је рад нарочито тежак, опасан и штетан за здравље, односно послови 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. 

Такође, усвојеним изменама предвиђено је, да у року од 90 дана од дана ступања на 

снагу Закона, државни органи треба да усагласе подзаконске акте о радним местима, 

односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. То значи да 

у складу са датом дефиницијом „бенефицираног радног места“, у правилницима о 

бенефицираном стажу, неће моћи да се нађу радна места на којима се обављају 

административно-технички послови, као што су на пример послови шалтерског радника, 

секретарица, радна места на којима се обављају нормативни, управни и други кадровски 

послови, који се обављају радом у канцеларији. 

Једини изузетак су бенефицирана радна места у Војсци Србије, на која се напред 

наведена дефиниција неће примењивати, јер се ради о специфичним радним местима и 

потребама војне службе. 

Имајући у виду напред наведено, мишљења смо да и даље постоји потреба за 

преиспитивањем овог института а у склопу реформе пензијског система у циљу његове 

одрживости. (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања бр. 117-00-00549/2017 од 24. марта 2017) 

 


