Документа:
◊Доказ којим се потврђује идентитет (лична карта на увид или уверење
о пребивалишту)
◊Докази 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
◊Доказ о престанку запослења - решење (фотокопија)
◊Доказ о регулисаном војном року (оверена фотокопија војне књижице
или уверење војног одсека)
◊Доказ о коришћењу права код Националне службе за запошљавање
◊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 1.1.2006.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)

Важно је знати:

*

◊ Признаје се само стаж осигурања за који су плаћени доприноси
◊ Законски рок за доношење решења је два месеца
◊ Уколико испуњавате минимум условa за пензију, а нису утврђени сви
подаци од значаја за одређивање висине права, добићете привремено
решење о висини пензије, а по утврђивању недостајућих података, а
најкасније за три године, решење о коначном износу пензије
◊ Ако осигураник који сам плаћа доприносе, не измири све доспеле
обавезе, признаће му се стаж осигурања само за период за који су
доприноси уплаћени и висина пензије ће се обрачунати на основу
расположивих података, а Пореска управа ће спровести поступак
обрачуна и наплате неизмирених доприноса
◊ Пољопривредници могу да затраже мировање осигурања због
објективних разлога (болести, елементарне непогоде, порођај), најдуже
5 година у току осигурања, с тим што то не може бити узастопних 5
година
◊ Пензија се исплаћује на текући рачун, а у случају да корисник буде
смештен у установу социјалне заштите - пензију може да прима и преко
рачуна те установе

◊Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама
доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе
за период обављања пољопривредне делатности

◊ 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

◊Докази о стажу у иностранству

◊ Ако сте радили у иностранству, укључујући и бивше југословенске
републике, о праву на тај део пензије одлучиће се по прописима те
земље

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

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.

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

◊ Уколико остварите право на две или више пензија у Републици Србији
- можете користити само једну од тих пензија и то по сопственом избору
◊ Корисник старосне, односно превремене старосне пензије може
поново да се запосли и да прима пензију, с тим што мора да постоји
прекид између претходног и новог осигурања
◊ Осигураник самосталних делатности – предузетник који обавља
угоститељску, трговинску, апотекарску, лекарску, стоматолошку,
адвокатску, односно занатску делатност може остварити право на
старосну пензију без брисања из регистра надлежног органа
◊ Ако се поново запослите или обављате самосталну делатност више
од годину дана, по престанку осигурања, имате право на нови обрачун
пензије
◊ Доспели месечни износи пензије који нису могли бити исплаћени због
околности које је проузроковао корисник, накнадно ће се исплатити
највише за 12 месеци уназад
◊Корисник пензије је дужан да пријави Фонду сваку промену која је од
утицаја на право односно обим коришћења права

NASLOVNA

ПРАВО НА СТАРОСНУ
И ПРЕВРЕМЕНУ
СТАРОСНУ
ПЕНЗИЈУ
КОНТАКТ ЦЕНТАР
kontakt@pio.rs

0700/017-017

(по цени локалног позива)

+381 (0)11/3060-680
www.pio.rs

СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

ПРЕВРЕМЕНА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

УСЛОВИ ЗА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ
ПОСЕБНИХ КАТЕГОРИЈА ОСИГУРАНИКА

Мушкарац осигураник
Године живота

Стаж осигурања

65

15
Жена осигураник
Године живота

2021

63г 2м

2022

63г 4м

2023

63г 6м

2024

63г 8м

2025

63г 10м

2026

64г

2027

64г 2м

2028

64г 4м

2029

64г 6м

2030

64г 8м

2031

64г 10м

2032

65г

Стаж осигурања

15

Услови за превремену старосну пензију
Година
одласка у
пензију

Мушкарци
Године
живота

Стаж
осигурања

Године
живота

Стаж
осигурања

2021

59г

58г 4м

39г 4м

2022

59г 6м

59г

39г 8м

2023

60г

59г 6м

40г

2024

60г

60г

40г

40

МУП; МИП; БИА; ВБА; ВОА;
Управа за извршење кривичних санкција;
Пореска полиција,
Војска Србије

Жене

Пензија се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре
навршених
година живота прописаних за стицање права на старосну
пензију.

Године
живота

Стаж
осигурања

2021

55г

24г 6м

14г 6м

2022

55г

25г

15г

Износ умањења превремене старосне пензије максимално
износи 20,4%.

Право на старосну пензију остварују оба пола са
45 година стажа осигурања, без обзира на године
живота.

СНИЖАВАЊЕ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ЗА
СТАЖ СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ

Осигураницима којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем и који имају право на снижавање старосне границе
за признавање права на старосну пензију, висина превремене
старосне пензије одређује тако што се умањење врши за
сваки месец ранијег одласка у пензију у односу на старосну
границу утврђену снижавањем. То значи да се осигуранику
који има право на снижење старосне границе за две године,
висина старосне пензије трајно умањује за 0,34% за сваки
месец пре навршене 63 године живота
(а не 65 година као до сада).

Проверите да ли вам послодавац плаћа доприносе!
На шалтеру филијале Фонда узмите ПИН код који Вам
омогућава да, преко сајта www.pio.rs, са кућног рачунара
проверите своје податке о плаћеним доприносима,
зарадама, пријавама, одјавама.
Уколико не користите електронске сервисе Фонда, листинг
са свим подацима о стажу и зарадама можете добити
бесплатно на шалтерима филијала, уз личну карту.

Остали полицијски службеници
Године живота

Стаж
осигурања

Ефективно проведено
време на радним местима
на којима се стаж увећава

60г

25

15

Специјалне јединице
БИА; ВБА; ВОА;
Године живота

Ефективно проведено време на тим
пословима

53

20

Степен увећања стажа

Број година које је
потребно провести на
радном месту

12/14

5

12/15

4

12/16

3

Подфицир

12/18

1г 6м

Старосна граница за степен увећања 12/18 максимално
се снижава до 50, а за остале степене увећања
максимално до 55 година живота.
Осигуранику се снижава старосна граница ако је најмање
2/3 од укупно навршеног стажа осигурања навршио на
радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем

Ефективно проведено
време на радним
местима на којима се
стаж увећава

Година
одласка
у пензију

Војска Србије
Године живота

Пензијски стаж

Официр
(до чина пуковника)

53

40

Пуковник

54

40

