РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА/СЛУЖБА ФИЛИЈАЛЕ ________________
Број досијеа:
Датум: ____________ године
Адреса:__________________
ЈМБГ:_________________________

На основу члана 29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), а у
вези са чланом 72. став 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени
гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 38/15), издаје се

П О Т В Р Д А

1. Према подацима унетим у матичну евиденцију Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање__________________________________из___________________________ул.____________
__________________, бр.___, на дан престанка осигурања ________________ године, има навршен
стаж осигурања у укупном трајању од _____ година, ______ месеци и ______ дана, од чега стаж
осигурања са увећаним трајањем износи _____ година, _____ месеци и ____ дана.
У укупно навршен стаж осигурања није урачунат:

2. По основу стажа осигурања навршеног на пословима на којима се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем старосна граница за стицање права на старосну пензију
снижава се за ____ година.
3. На основу укупно навршеног стажа осигурања из тач. 1. и 2. ове потврде, именовани-а
ће испунити услове за остваривање права на старосну, односно превремену старосну
пензију у року од две године од дана престанка последњег осигурања, а под условом да
оствари у континуитету стаж осигурања код Националне службе за запошљавање, дана
__________ године, са навршених ____ година, ____ месеци стажа осигурања и
навршених ____ година, _____ месеци живота. (Попунити само ако лице у наредне 2

године испуњава услове за пензију).

4. Именовани на основу стажа осигурања из тач. 1. и 2. ове потврде неће испунити услове
за остваривање права на старосну/превремену старосну пензију у року од 2 године од дана
престанка последњег осигурања. (Заокружити редни број 4. у случају да се не попуњава

тачка 3.)

Потврда се издаје на основу података утврђених у матичној евиденцији на дан издавања потврде,
ради регулисања права из члана 72. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 38/15), и у друге сврхе се не може
употребити.
Овлашћени радници
_________________________
_________________________

Начелник
Одељења за пензијско и инвалидско
осигурање
________________________________

