Важно је знати:

*

○ Својство осигураника стиче се даном подношења захтева,
а најраније 30 дана пре подношења захтева
○ Својство осигураника престаје даном за који се лице
у захтеву определи или ако допринос не плати у року од
шест месеци од дана доспелости. Својство осигураника
престаје најраније са последњим даном за који је допринос
плаћенУколико не желите више да уплаћујете доприносе
по члану 15, морате да поднесете захтев за престанак
осигурања

Дирекција Фонда, Београд, Др Александра Костића 9, тел. 011/206-1000
Покрајински фонд, Нови Сад, Житни трг 3, тел. 021/487-7777
Служба Дирекције Фонда у Приштини, тел. 028/497-705

Члан
15

○ О износима доприноса морате се сами информисати у
надлежној филијали, на сајту Фонда или преко Контакт
центра
○ Подношење захтева за стицање права на старосну,
превремену старосну или инвалидску пензију сматра се
захтевом за престанак својства осигураника по члану 15, ако
испуњавате услове за остваривање права
○ Корисници права на накнаду код Националне службе за
запошљавање не могу се укључити у обавезно пензијско и
инвалидско осигурање по члану 15
○ Лица која нису била обавезно осигурана у неком ранијем
периоду не могу по члану 15 извршити уплату доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање за тај период
○ Корисницима права на инвалидску пензију у износу од 50%
инвалидске пензије, који се укључе у обавезно осигурање по
члану 15, обуставља се исплата пензије
○ Лица која су се укључила у обавезно осигурање по члану
15 и извршила уплату доприноса, не могу добити повраћај
тих средстава
○ Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по
члану 15 не подразумева здравствено осигурање

УКЉУЧИВАЊЕ У
ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ
(Члан 15 Закона о ПИО)
КОНТАКТ ЦЕНТАР
kontakt@pio.rs
0700/017-017
(по цени локалног позива)
+381 (0)11/3060-680
www.pio.rs

Услови:

Документа:

Право имају сва лица која су ван осигурања (незапослени,
студенти, домаћице, ђаци...) под условом:
• да су старија од 15 година,
• да имају пребивалиште у Србији,
• да нису корисници пензије остварене у Србији или
у држави са којом је закључен међународни уговор о
социјалном осигурању,
• да није наступио неки од случајева по основу којих се
остварује право (нпр. навршење година живота прописаних
за стицање права на старосну пензију, инвалидност),
односно, уколико је наступио неки од тих случајева,
својство осигураника се може стећи само за случај који није
наступио.

◊ Попуњен образац захтева
◊ Доказ којим се потврђује идентитет (лична карта на увид или
уверење о пребивалишту)
◊ Доказ о престанку обавезног осигурања

Посаветујте се у служби правне помоћи у
филијали Фонда о свим правима и обавезама по
основу члана 15 Закона.

Члан
15

ОСНОВИЦЕ НА КОЈЕ СЕ ПЛАЋА
ДОПРИНОС:
◊ Сами бирате једну од 13 понуђених основица осигурања, независно
од своје школске спреме
◊ Најнижа основица износи 35% просечне републичке зараде у
претходној години, а највиша пет таквих просека
◊ Основице се усклађују једном годишње и важе за целу календарску
годину
◊ Допринос се уплаћује (упутницом, на шалтерима пошта или банака)
до 15. у месецу, за претходни месец
◊ Једном одабрана основица увек може да се промени – можете
одабрати нижу или вишу, али искључиво у оквиру 13 понуђених (ако
мењате основицу, морате поднети захтев за то);

Не можете бити осигурани по два основа.
Осигурање по члану 15 вам престаје ако се
запослите или обављате самосталну делатност,
укључујући и рад по уговору о делу или другом
уговору. Уколико се то деси, можете поднети
захтев за повраћај доприноса који сте сами
уплатили. За поновно укључивање у осигурање
по члану 15 морате поднети нови захтев.

За детаљне информације доступни су:
Контакт центар Фонда,
тел. 0700/017-017 и 011/3060-680 и
служба правне помоћи надлежне филијале.

