
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УСТАВНИ СУД 

11000 Београд 

Булевар Kраља Александра 15 

 

 На основу члана 170. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 
98/06) и чланова 82-29 50. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/07, 
99/11, 18/13 - УС и 108/13 - др. закон) подносим 

УСТАВНУ ЖАЛБУ 

која се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или 
организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују 
људска или мањинска права и слободе зајемчена Уставом, ако су исцрпљена или нису 
предвиђена друга правна средства за њихову заштиту. 

 

Образложење 

Повређено право зајемчено Уставом и појединачна радња организације којој су поверена 
јавна овлашћења  

Право на пензијско осигурање као људско право зајемчено је чланом 70. Устава 
Републике Србије и то у одељку који регулише људска и мањинска права и слободе. 
Истим чланом је одређено да се пензијско осигурање уређује законом. Закон о пензијском 
и инвалидском осигурању (члан 84.) наводи да се права из пензијског и инвалидског 
осигурања остварују у поступку којим је уређен општи управни поступак, као и да се 
остварују код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (члан 82.) 

На основу ових одредаба, право на старосну пензију утврђено ми је решењем Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање број ________ од ________ године. Истим 
решењем утврђено је да сам на основу члана 82. и 98. Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању право на старосну пензију стекао/ла од ________.године. Решењем је утврђено 
да мој навршени пензијски стаж износи ________, као и да је висина утврђене старосне 
пензије износи ________ динара. Утврђено је и да ће се усклађивање пензије са кретањем 
потрошачких цена на територији Републике Србије из члана 80. Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању пензије вршити почевши од ________ године. 

 



Дана ________ на мој текући рачун отворен у ________ уплаћено је ________ динара на 
име првог дела пензије за новембар 2014. године. О овоме сведочи извештај кориснику 
који достављам у прилогу, из кога је јасно да је уплатилац првог дела пензије Република 
Србија, односно Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање као организација 
која врши јавна овлашћења у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског 
осигурања. Досадашњи износ првог дела пензије утврђене решењем број ________износио 
је ________ динара, односно ________ динара више него што ми је исплаћено за први део 
новембра 2014. године. Са умањењем другог дела пензије, који је уплаћен дана ________, 
укупни уплаћени износ je ________ динара нижи него што је то било претходних месеци и 
него што је то утврђено решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање.  

Оваквом радњом организације којој су поверена јавна овлашћења повређено ми је право 
на пензијско осигурање зајемчено чланом 70. Устава Републике Србије, као и и право на 
имовину зајемчено чланом 58. Устава Републике Србије. Чланом 58. став 1. Устава јемчи 
се мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона, у шта 
свакако спада имовинско право утврђено поменутим решењем Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање. Овакву природу утврђеног износа пензије у више 
наврата утврдио је и Европски суд за људска права у Стразбуру, који обуставу стеченог 
права на пензију, макар и делимичну и привремену, сматра мешањем у мирно уживање 
имовине, што је противно члану 1. Протокола број 1. Конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода, која је саставни део правног система Републике Србије. Једна 
од пресуда којом је заузет овакав став је у случају Грудић против Србије  од 17. априла 
2012. године (представка број 31925/08). 

С обзиром на то да се у извештају кориснику у напомени наводи да је исплата извршена 
на основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, може се наслутити да  
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање утемељење за спорну радњу види 
управо у овом закону, усвојеном и новембру 2014. године. Уколико је ово случај, онда је 
поменутом радњом повређено и Уставом зајемчено право на забрану повратног дејства 
закона и других општих аката, утврђено чланом 197. Устава Србије. Ова одредба 
одређује да само поједине одредбе закона могу имати повратно дејство (уколико то 
захтева општи интерес), али не и читави закони. 

Такође, радњом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање повређена је и 
уставна гаранција заштите људских и мањинских права из члана 20. Устава Србије, који 
наводи да се достигнути ниво људских и мањинских права не може смањивати, што 
се односи и на људска права из области пензијског осигурања. 

 

 



Непредвиђеност других правних средстава за заштиту  

О промени у износу утврђене пензије нисам био обавештен/а актом Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање, односно није ми уручено ново, измењено решење о 
утврђеној висини пензије, нити образложење за умањење утврђеног износа. Самом 
чињеницом да ми ново решење није достављено, онемогућена ми је правна заштита 
против оваквог акта Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. О умањењу 
пензије сам обавештен посредно, преко банке код које имам текући рачун. Односно, 
обавештен сам о радњи, али не и акту, коју је предузео Републички фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање. 

Овим ми је онемогућено остваривање правне заштите права из пензијског и у поступку 
којим је уређен општи управни поступак, као и заштите у управном спору, чиме сам 
упућен на уставну жалбу као једину могућу правну заштиту. 

Поступање у законском року 

Уставну жалбу подносим у складу са чланом 84. Закона о Уставном суду, односно у року 
од 30 дана од предузимања радње којом се повређује или ускраћује људско право 
зајемчено Уставом. 

Због свега наведеног, предлажем да Уставни суд донесе 

ОДЛУКУ 

О усвајању уставне жалбе, којом ће забранити даље вршење радње ускраћивања исплате 
пензије, односно утврђеног права из пензијског осигурања и којом ће надокнадити 
материјалну штету која је до тренутка доношења одлуке настала, а која износи ________ 
динара месечно за сваки протекли месец умањене пензије. 

Докази у прилогу 

Прилог 1, Решење о утврђивању права на старосну пензију Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање број ________ од ________ године 

Прилог 2, Извештај о уплати пензије од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање за први део октобра 2014. године  

Прилог 3, Извештаји о уплати од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за први и други део новембра 2014. године, уплаћених ________ децембра 
2014. године. 

 

 



 

Подносилац уставне жалбе 

Име и презиме ________________ 

Адреса/ пребивалиште ________________ 

Јмбг ________________ 

 

Датум, место ________________ 

Потпис ________________ 

 

 

 


