Важно је знати:

*

◊ Захтев за инвалидску пензију може да се поднесе из радног односа или
по престанку осигурања
◊ Ако се захтев за инвалидску пензију подноси из радног односа, Фонд
обавештава осигураника и његовог послодавца о оствареном потпуном
губитку радне способности. Након истека рока за жалбу, послодавац има
обавезу да одјави запосленог са осигурања, а Фонд тек након одјаве доноси
решење о праву на инвалидску пензију и обрачунава висину пензије, према
подацима утврђеним у матичној евиденцији
◊ Ако је лице остварило право на инвалидску пензију у току осигурања,
исплата инвалидске пензије почиње од дана престанка осигурања
◊ Ако се право на инвалидску пензију оствари након престанка осигурања,
а утврди се да је инвалидност постојала и пре подношења захтева, право
на инвалидску пензију признаје се од дана настанка инвалидности, али
највише 6 месеци уназад од дана подношења захтева
◊ Корисник инвалидске пензије не може да оствари право на старосну
пензију кад наврши године живота прописане за старосну пензију
◊ Кориснику инвалидске пензије који се запосли или обавља самосталну
делатност, упућује се позив за лекарски преглед ради поновне оцене радне
способности; уколико се утврди да потпуни губитак радне способности
више не постоји, укида се право на инвалидску пензију и обуставља се
исплата инвалидске пензије; уколико се утврди да инвалидност и даље
постоји, неће престати право на инвалидску пензију и пензија ће се и даље
исплаћивати, а корисник може наставити да ради
◊ Корисник инвалидске пензије који закључи уговор о делу или обавља
привремене и повремене послове, неће се изводити на поновну оцену радне
способности, нити ће му се обустављати исплата инвалидске пензије
◊ Корисник инвалидске пензије остварене по основу потпуног губитка
способности за професионалну војну службу или за професионално вршење
полицијских послова може поново да се запосли, да обавља самосталну или
пољопривредну делатност, тј. може поново бити у осигурању без икаквих
ограничења
◊ Корисник инвалидске пензије нема право на поновно одређивање пензије
по основу доприноса уплаћиваних по накнадном осигурању
◊ Пензија се исплаћује на текући рачун корисника или рачун установе
социјалне заштите у којој је корисник смештен
◊ Можете дати пуномоћје другом лицу да прима пензију уместо вас;
пуномоћје мора бити оверено и важи до његовог опозива од стране
корисника, односно до дана смрти корисника
◊ Доспели месечни износи пензије који нису могли бити исплаћени због
околности које је проузроковао корисник, накнадно ће се иплатити највише
за 12 месеци уназад
◊ Корисник пензије је дужан да пријави Фонду сваку промену која је од
утицаја на право односно обим коришћења права

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
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Услови:
Инвалидску пензију можете остварити када се утврди
потпуни губитак радне способности:
◊ ако је узрок инвалидности повреда на раду или
професионална болест, без обзира на дужину пензијског
стажа,
◊ ако је инвалидност последица болести или повреде ван
рада, потребно је да је инвалидност настала пре навршења
година живота прописаних за стицање права на старосну
пензију и најмање 5 година стажа осигурања, за који су
уплаћени доприноси.
ИЗУЗЕТАК су осигураници код којих је инвалидност настала
пре 30. године живота:
◊ до 20 година потребна је најмање 1 година стажа
осигурања
◊ до 25 година – 2 године стажа осигурања
◊ до 30 година – 3 године стажа осигурања
Позив за лекарски преглед се упућује на кућну адресу и
садржи информације о датуму, термину и месту прегледа као
и објашњење правних последица у случају неодазивања на
преглед из неоправданих разлога. Уколико се утврди да је
медицинска документација непотпуна, у позиву ће бити наводено
коју медицинску документацију треба понети приликом доласка
на преглед.
Медицинска
документација
државних
и
приватних
здравствених установа се подноси у оригиналу или овереној
фотокопији.
За вештачење медицинских чињеница чији је узрок
професионална
болест,
поред
уобичајене
медицинске
документације коју издају здравствене установе, прилаже се и
експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир
Карајовић” - Београд, Завода за здравствену заштиту радника
Нови Сад, Завода за здравствену заштиту радника Ниш, односно
Института за медицину рада Војномедицинске академије,
израђена у складу са актом о утврђивању професионалних
болести.

Корисник пензије дужан је да,
на захтев Фонда, достави уверење о
животу, као и да пријави Фонду сваку
промену која је од утицаја на право.
За детаљне информације доступни су:
Контакт центар Фонда,
тел. 0700/017-017 и 011/3060-680 и
служба правне помоћи надлежне филијале.

Документа:
◊ Образац бр. 1 од изабраног лекара са медицинском
документацијом (специјалистички налази, отпусне листе и др.),
у оригиналу или овереној фотокопији (овера се може извршити и
у фонду), откуцан на писаћој машини или компјутерски обрађен.
◊ Доказ којим се потврђује идентитет (лична карта на увид
или уверење о пребивалишту)
◊ Фотокопија здравствене књижице
◊ Извештај о повреди на раду, односно о професионалном
обољењу ако је осигураник претрпео повреду на раду или имао
професионално обољење
◊ Доказ о регулисаном војном року (фотокопија војне
књижице или уверење војног одсека)
◊ Доказе о пензијском стажу у Републици Србији - радна
књижица, уверење о бенифицираном стажу, друге јавне исправе
о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу или
овереној фотокопији
◊ Уверење о обављању самосталне делатности издато од
стране надлежног органа општине, односно одговарајућег
удружења, савеза (за период до 31.12.2005.год.), односно
решење Агенције за привредне регистре (за период од
01.01.2006.год.)
◊ Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним
основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато
од стране Пореске управе за период обављања самосталне
делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике,
филмске раднике и спортисте до 31.12.2002. године, а за
свештенике и верске службенике до 31.08.2004. године)
◊ Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним
основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато
од Пореске управе за период обављања пољопривредне
делатности
◊ Доказ о коришћењу права код Националне службе за
запошљавање
◊ Доказ о стажу у иностранству

По одредбама Закона
о општем управном поступку
Фонд прибавља податке о
чињеницама о којима се води
службена евиденција,
осим ако странка
изричито изјави да ће
те податке прибавити сама

