
 
 
 

 
ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ У 2015. И 2016. ГОДИНИ 

 
-н/р председницима синдикалних организација свима 
 

Поштовани, 
 
 Подсећамо Вас да се истеком године делом мењају услови за одлазак у 
пензију за велик број корисника Фонда ПИО, па Вас стога подсећамо да 
осигураници који испуњавају услове за остваривање права на старосну 
пензију у овој години морају да закључе радни однос најкасније 30. 
децембра, а поднесу захтев за остваривање права 31. децембра, како би им 
се о том праву одлучивало по одредбама Закона које важе за ову годину, 
пошто се дан којим се прекида осигурање не може третирати и као дан када 
започиње право из ПИО, што значи да они који прекину радни однос 31. 
децембра могу очекивати остваривање права од 1. јануара и по одредбама 
Закона који важи од 2016. године. 
 Ни наредне године не мењају се услови за старосну пензију мушкараца. 
Они су, као и сада - 65 година живота и најмање 15 година пензијског 
стажа. 
 Жене ће догодине морати да имају пола године живота више да би се 
пензионисале јер услов 2016. за старосну пензију жена је 61 година живота и 
најмање 15 стажа, што значи да ће им требати пола године више него 2015. 
 Услови за превремену старосну пензију догодине се мењају и за 
мушкарце и за жене. Тако ће мушкарци 2016. са 40 година радног стажа 
моћи отићи у превремену старосну пензију само ако имају 55 година и осам 
месеци живота. Женама ће 2016. требати 55 година живота и 37 година 
пензијског стажа. То је осам месеци живота и стажа више него 2015. године. 
 Подсећамо и овом приликом да се превремене старосне пензије трајно 
умањују 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота 
прописаних за стицање права на старосну пензију, с тим што износ умањења 
за превремену пензију максимално може износити 20,4 одсто. 
 Догодине се мењају и услови за породичну пензију. Тако ће удовице, да 
би оствариле право на породичну пензију, морати имати најмање 52 и по 
године живота, док ће удовцима требати 57 година и шест месеци.  
 Промена нема када су у питању деца која испуњавају услове за 
породичну пензију - она безусловно припада свој деци млађој од 15 година, 
затим ако наставе школовање у средњој школи до 20 година, а ако се одлуче 
на факултетско образовање она им припада све до 26. године живота. 
Продужење је могуће само због болести. 
 Запослени који имају бенефицирани радни стаж, 2016. морају имати 
54 године и четири месеца живота и 22 године пензијског стажа, с тим што 
ефективно морају имати проведено 12 година на радним местима на којима 
се стаж увећава. Полицијски службеници могу 2016. отићи у пензију с 57 
година и четири месеца живота и 25 година пензијског стажа, од којег 15 на 
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бенефицираном радном месту. У Војсци Србије подофицири и официри, до 
чина пуковника, могу отићи у пензију с 53 године живота и 40 година 
пензијског стажа, а пуковник с 54 године живота и 40 година пензијског 
стажа. Специјалци у БИА, ВБА и ВОА морају имати најмање 53 године 
живота и 20 година ефективно провредених на тим пословима. 
 У нади да ће Вам ове информације добро доћи у Вашем свакодневном  
синдикалном раду, те да можете корисним саветом помоћи колегиницама и  
колегама који су пред одласком у заслужену пензију или другим категоријама 
који очекују да остваре право на пензију по било ком основу срдачан 
синдикални поздрав! 
 
Нови Сад, 11.12.2015.год.                            проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                                председник НСЈСВ 

 
 


