
 

 

 

 
- Н/р председницима синдикалних организација - свима 

АПРИЛ - КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ОБРАЗАЦА М4 
Спречите појављивање „рупа“ у стажу 

 

 Од 15. марта о.г. послодавцима је омогућено да захтев и пријаву М-4 са 
подацима о стажу и зарадама за 2015. годину поднесу електронски преко  веб 
сервиса „Електронска пријава М-4“ (е-М4) на сајту Фонда ПИО, односно на веб 
страни: www.pio.rs, где се може преузети и техничко упутство за коришћење овог 
сервиса. Осим електронског захтева и попуњене пријаве М-4 послодавци не 
достављају другу документацију, јер Фонд врши проверу података унетих у М-4 на 
основу података Централног регистра обавезног социјалног осигурања. По успешно 
предатом захтеву и пријави М-4, послодавац добија системски генерисану поруку 
Фонда да су захтев и пријава примљени. Датум подношења захтева третира се и као 
датум подношења пријаве М-4.  
 Поред подношења захтева електронским путем, послодавци захтев за 
подношење пријаве М-4 за 2015. годину са попуњеном обрасцима пријава М-4 могу 
да подносе као и до сада – преко шалтера Фонда ПИО.  

Послодавци који у овој години достављају М-4 за 2014. и раније године, захтеве 
подносе на начин на који су то чинили и претходних година – на шалтерима Фонда уз 
попуњен образац, пријаву М-4 у папирној форми и пратећу финансијску 
документацију. 

Пријаве М-4 предају се уз попуњен образац захтева, који се такође може 
преузети са сајта Фонда ПИО или на шалтерима матичне евиденције у најближој 
филијали Фонда. 

Иако су казне за неажурност послодаваца високе – од 10.000 до 800.000 за 
послодавца, односно од 2.500 до 50.000 за одговорно лице, још увек знатан број 
послодаваца није поднео обрасце М-4 ни за 2015., а  ни за претходне године, чиме 
доводи запослене у позицију да им настају „рупе“ у стажу, чак иако су доприноси 
уплаћени. О проблемима када доприноси нису уплаћени, нећемо овом приликом, али 
је свима јасно да тај радни стаж као пензиони и не постоји. Посебан проблем је и 
чињеница да нека предузећа више не постоје, а да при том нису уплатила доприносе 
или, ако су уплатила доприносе, нису извршила обавезу подношења М-4 обрасца. 

Подсећам Вас и овом приликом да је коначан рок за подношења обрасца М-4 
са подацима неопходним за евиденцију стажа запосленог 30.04. о.г. и да из тог 
разлога провере код послодавца да ли је извршио ову обавезу како се не би 
непријатно изненадили уколико су пред одласком у пензију, али и уколико то није 
случај, јер је важно да им се радни стаж ажурира и евидентира. У противном ће 
приликом подношења захтева за пензију имати допунске, понекад и нерешиве 
проблеме о доказима да су у неком периоду радили и да су им у том периоду уплаћени 
доприноси. Најблажа варијанта је да им само буде продужен рок за остваривање 
права на пензију, а најгора да уопште то не могу ни доказати. 
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