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УВОД
Појам пензија пре свега асоцира на будућност, или на старије људе за које кажемо да су
пензионисани. То заправо представља животно доба када они престају да буду радно
активни, и имају одређена примања која се називају пензије. Може се рећи да су пензије
резултат дугогодишњег рада.
Пензијски систем је систем кога чине институције пензијског осигурања (пензијски
фондови) које се баве прикупљањем новчаних средстава од уплате доприноса осигураника
у дужем временском периоду, ради обезбеђења њихове егзистенције након окончања
радног века, односно егзистенције породице у случају смрти осигураника.
У зависности од врсте делатности, или висине примања, одваја се одређени проценат од
тих примања за период пензионисања. Тај део се чува у посебним фондовима, односно
пензионим фондовима, чија сврха постојања је прикупљање, чување и исплата
материјалних добара, када се испуне услови Законом одређени за пензије.
За стицање права на пензију, неопходно је да буду испуњени услови који су прописани
Законом. Пензиони систем у Србији функционише по основу одредби Закона за пензионо
и инвалидско осигурање. Њиме су прописане одредбе за обавезно и добровољно пензијско
и инвалидско осигурање, као и за лица која су укључена у програм обавезног осигурања.
Обавезним пензијским и инвалидским осигурањем обезбеђују се лица за случај старости,
инвалидности, смрти и телесног оштећења.
Након укратког упознавања са појмом пензије, пензијског система и пензионог фонда,
у наредном тексту ћемо детаљније анализирати ове термине са аспекта наше земље.
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