
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На основу члана 7. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, 33/2016 и 11/2017), Републички фонд за 
пензијско и инвалидско осигурање расписује 
 

О Г Л А С  
за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију 

за 2018. годину 
 

 
1. Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским 
лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, 
који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 24.980 динара. 

  
2. Право да се јаве на оглас имају корисници пензија из категорије запослених, самосталних 
делатности и пољопривредника, који, осим пензије која је до 24.980 динара, немају друга лична 
примања. Право да се јаве на оглас имају и корисници пензија који су то право остварили применом 
домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 
31.1.2018. године 1€ = 118,7428 динара), под условом да збир тих пензија износи до 24.980 динара.  
 
3. Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то право нису 
користили у последњих пет година. 
 
4. Уз пријаву, потребно је поднети: 

- пензијски чек /уколико је корисник већ примио Пензионерску картицу, статус пензионера 
доказује овом картицом  

- доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима  
  (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), 
- попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где желе да користе рехабилитацију, о   

другим личним примањима, о томе да у претходних пет година нису користили 
рехабилитацију о трошку Фонда и да овлашћују Републички фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање да у њихово име и за њихов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са 
устaновом у којој ће користити право на рехабилитацију, 

- расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује. 
 
5. Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са 
територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и 
Метохија, пријаве подносе најближој организацији корисника пензија или најближој филијали Фонда 
према месту пребивалишта, односно боравишта. 
 
6. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.  
 
7. Пријаве на оглас се поднoсe до 13. априла 2018. године. 
 
8. На ранг листу корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију може се 
поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана објављивања ранг листе на 
огласној табли.  
 
9. Комисија из тачке 8. овог огласа дужна је да у року од три дана размотри поднете приговоре и 
утврди коначну  ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију и објави је 
на огласној табли организације корисника пензија, односно Савеза пензионера Србије и Синдиката 
пензионера Србије    „Независност” и огласној табли Дирекције Фонда, Дирекције Покрајинског фонда, 
филијале Фонда, односно службе филијале и испоставе.  


