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1. Од када се у Србији спроводи ревизија инвалидиских пензија? 

- Почетком септембра 2014. године отпочело се са ванредном контролом свих инвалидских пензија, 

по захтеву надлежног министарства. Контрола се спроводи у складу са Законом о пензијском и 

инвалидском осигурању, по утврђеним процедурама. Вештачење се спроводи по закону који је 

важио у моменту остваривања права на инвалидску пензију. Процес ревизије трајаће док се не 

провере сви инвалидски пензионери, односно ревизија ће се радити све док се не уклоне сумње да 

је неко на нерегуларан начин остварио право на инвалидску пензију.  

 

2. Наведите прецизне податке о броју провера које су спроведене, броју случајева у 

којима је обустављена исплата инвалидских пензија, након спроведене ревизије, као и о 

броју поднетих кривичних пријава (по годинама, почев од 2003. године). 

- У поступку контроле инвалидских пензија по основу Инструкције Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања од 5.9.2014. године, до сада је истријажирано 60.675 

предмета, одвојено за позивање 6.029 предмета и позвано на преглед 4.285 корисника.  

До сада је обустављено 320 инвалидских пензија, а од тог броја 136 инвалидских пензија је 

обустављено због неодазивања на преглед. За 16 осигураника списи предмета су прослеђени 

тужилаштву ради покретања кривичне пријаве. 

Фонд ПИО је 2011, 2012. и 2014. године за укупно пет особа упутио Првом основном јавном 

тужилаштву у Београду обавештење о околностима које упућују на постојање кривичног дела, због 

подношења неверодостојне, односно фалсификоване медицинске документације у поступку 

остваривања права на инвалидску пензију. 

 

3. Који су све разлози за обуставу исплате инвалидских пензија, утврђене након 

спроведене ревизије? 

- Исплата инвалидске пензије обуставља се корисницима инвалидске пензије код којих није 

потврђено раније утврђено стање инвалидности, када се доноси решење о престанку права на 

инвалидску пензију, као и корисницима који се не одазову на други позив за преглед, који добијају 

решење о обустављању исплате инвалидске пензије. 

 

4. Који су све корисници обухваћени ревизијом? 

- Ревизијом су обухваћени сви корисници који су право на инвалидску пензију остварили почев од 1. 

1. 1990. године, а који су се на дан 5. 9. 2016. године налазили у бази исплате Републичког фонда 

ПИО. 
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5. За 320 обустављених инвалидских пензија - када је (које године) осигураницима 

којима је обустављена исплата инвалидских пензија одобрена инвалидска пензија? 
Дакле, молим вас да наведете податке по годинама за све обустављене инвалидске 

пензије.  

- 

6. Молим вас да податке по годинама наведете и за 136 инвалидских пензија које су 
обустављене због неодазивања за преглед. 

- 

7. У поменутих 16 случајева, ко су лица против којих јесу или ће бити поднете кривичне 
пријаве? Молим вас да прецизирате да ли је реч о корисницима инвалидске пензије или 

радницима ПИО фонда или неком трећем. Такође вас молим да наведете колико којих 
случајева има у тих 16 предмета.  

- У питању су корисници инвалидских пензија. 

8. У колико случајева је ПИО фонд тужен пред Управним судом због доношења решења о 
укидању инвалидских пензија, након поступка ревизије.  

- До данас укупно има 45 поднетих тужби против другостепених решења, које се односе на примену 
члана 96 Закона о пензијском и инвалидском осигурању. 

9. У колико предмета је Управни суд донео пресуде којима су поништена решења ПИО  
фонда о укидања инвалидских пензија, након процеса ревизије?  

- Евидентирано је 6 пресуда од чега у 4 пресуде Управни суд је уважио тужбе и поништио решења 

Фонда, односно вратио на првостепени поступак. 

10. У колико је предмета Управни суд донео пресуде поводом решења ПИО фонда о 

укидању инвалидских пензија, у којима су тужбе одбијене или одбачене?  

- У две пресуде тужба је одбијена.  

11. У колико слуачајева је донето решење о одлагању извршења, такође у вези са 

решењима ПИО фонда о укидању инвалидских пензија? 

- У три случаја је донето решење о одлагању извршења, где се Фонду налаже да не обуставља 

исплату инвалидскле пензије док се судски поступак не оконча. 


