ВОДИЧ КРОЗ ПРАВА
Пријава на здравствено осигурање
Права из о авезног здравственог осигурања утврђена су Законом о здравственом осигурању и
општим актима Фонда здравственог осигурања
Репу лике Српске. Права из о авезног здравственог осигурања чине: право на здравствену
заштиту и право на накнаду плате за вријеме
привремене спријечености за рад ( оловања).
Право на здравствену заштиту подразумијева
лијечење у здравственим установама у Репу лици Српској, а у одређеним околностима и у иностранству; консултативно-специјалистичку здравствену заштиту; дијагностику; физикалну реха илитацију у специјализованим установама; стоматолошку здравствену заштиту; лијекове; медицинска средства (ортопедска, помагала). Правима из здравственог осигурања о ухваћена је и
превентивна здравствена заштита (имунизација и
превентивни прегледи).
Како се улази у систем о авезног здравственог
осигурања?
У систем о авезног здравственог осигурања, односно осигураником ФЗО РС постаје се Пријавом
на осигурање. Законом о здравственом осигурању је прописано ко је о авезан да изврши пријаву на здравствено осигурање. (види та елу)
Ко је осигураник, а ко осигурано лице?
Осигураник је лице пријављено на здравство
осигурање на чије се име уплаћује допринос за
здравствено осигурање (носилац осигурања).
Осигурано лице је шири појам који о ухвата сва
осигурана лица, ило да се ради о лицу пријављеном на здравствено осигурање као носилац
осигурања или као издржавани члан уже или
шире породице носиоца осигурања.
Преко носиоца осигурања на здравствено осигу-

рање се могу пријавити само они чланови породице који немају други основ осигурања, што у
основи значи да немају властити приход, односно они чланови које носилац осигурања издржава, нпр. супружник, дјеца до навршене 15.
године живота, а ако се налазе на редовном
школовању до завршетка школовања, а најдуже
до 26. године живота.
Измјенама Закона о здравственом осигурању од
2020. године омогућено је да дјеца из оних породица у којима родитељи немају довољан приход
или не могу ити осигурана по другом основу
могу да се осигурају и по основу година живота
као дјеца, као и старији од 65 година, уколико
немају други основ за осигурање.
Гдје се може о авити пријава на здравствено
осигурање?
У зависности ко је о везник пријаве, односно
уплате доприноса, пријаве се подносе у подручним јединицама Пореске управе Репу лике Српске, односно подручним јединицама Фонда
здравственог осигурања.
За лица којима су послодавци уплатиоци доприноса или су корисници права као орачка популација, корисници социјалне помоћи или радници који примају накнаду преко Репу личког завода за запошљавање Репу лике Српске или су
пензионери, пријава се врши у подручним јединицама Пореске управе Репу лике Српске и исту
подносе послодавци, Министарство за орачкоинвалидску заштиту Репу лике Српске, центри за
социјални рад, јединица локалне самоуправе,
Репу лички завод за запошљавање Репу лике
Српске, Фонд за пензијско-инвалидско осигурање Репу лике Српске и сл., односно она правна
лица, државни органи и организације преко којих се остварују права на основу којих се има
право на здравствено осигурање.
Лица којима здравствено осигурање плаћа Репулика Српска или сами плаћају здравствено осигурање или су инострани пензионери који су
пензију остварили у земљи са којом БиХ има

потписан споразум о социјалној заштити и
држављана земаља са којима је БиХ потписала
споразум о социјалној заштити или уколико се
врши пријава чланова породице неког осигураника, пријава се врши у подручним јединицама
Фонда здравственог осигурања Репу лике Српске и њу подносе осигураници директно.
Такође, у Фонду се врши пријава на здравствено
осигурање и за друге категорије, као што је наведено у та ели. У прилогу се налази та ела са
прегледом.
Ко је о авезан да плаћа допринос за здравствено осигурање?
Допринос за здравствено осигурање о авезан је
да плаћа онај за кога је Законом прописана о авеза да подноси пријаву на здравствено осигурање (погледајете та елу). Поједине категорије
осигураника саме плаћају доприносе, а за поједине доприноси се о ез јеђују из уџета Репулике. Допринос за здравствено осигурање плаћа се мјесечно и то до 20. у мјесецу за претходни
мјесец. Висина доприноса, односно основица и
стопа доприноса за здравствено осигурање, прописани су Законом о доприносима. Уплаћен
допринос је услов да овјерите здравствену књижицу, што вам омогућава да користите сва права
из о авезног здравственог осигурања, прописана
општима актима Фонда.
Има ли изузетака?
Изузетак су труднице, породиље, дјеца до 15
година, лица старија од 65 година, РВИ, породице погинулих ораца, лица са трансплантираним
органима, лица о ољела од заразних олести,
ријетких олести, малигних олести, дија етеса,
менталних олести и прогресивних мишићних
о ољења, којима се овјера књижице не условљава плаћеним доприносом. Услов је да уду пријављени на осигурање по неком основу. Међутим, ово не значи да за поменуте категорије није
потре но да се уплаћују доприноси, напротив, то
је законом прописана о авеза!

Да ли рој пријављених чланова породице утиче на
висину доприноса?
Не. Допринос се плаћа само за носиоца здравственог
осигурања. Издржавани чланови породице који су на
осигурање пријављени ''преко'' носиоца осигурања
остварују сва права на основу уплаћеног доприноса за
носиоца осигурања, ез додатног плаћања.
Која права имају неосигурани грађани?
Неосигурани грађани имају право на лијечење у хитним стањима, право на о авезну имунизацију и на
превентивне прегледе у оквиру програма превенције,
уколико је та могућност предвиђена. Све остале трошкове здравствене заштите неосигурана лица плаћају
сами.

Најважнији корак код стицања статуса осигураног
лица је пријава на здравствено осигурање.
У та ели је дат преглед појединих категорија осигураних лица, као и ко за коју категорију врши пријаву
на осигурање и плаћа допринос.

Категорија осигураних лица
Лица у радном односу
Лица која самостално обављају дјелатност
Пољопривредници (лица којима је пољопривреда основно занимање)
Пензинери РС
Пензионери ФБиХ
Избјегла и расељена лица

Ко врши пријаву на осигурање и
плаћа допринос за здравствено
осигурање?
Послодавац
Лично
Лично

Гдје се врши пријава?
Пореска управа
Пореска управа
Пореска управа

Фонд ПИО РС

Пореска управа

Фонд ПИО/МИО
Министарство за избјегла и расељена лица

Пореска управа
Пореска управа

Незапослена лица пријављена на Завод
Завод за запошљавање
за запошљавање која остварују новчану
накнаду
Лица којима је признато право на
здравствено осигурање према Закону о Министарство рада и борачкоправима бораца, војних инвалида и
инвалидске заштите
породица погинулих
Лица која су корисници права из Закона о социјалној заштити (стална матеЦентар за социјални рад
ријална помоћ или штићеник социјалне
установе)
Лице које прима инострану пензију са
пребивалиштем у РС (државе са којима Инострани носилац здр. осигурања
БиХ има споразум)
Чланови породице иностраних осигураника са пребивалиштем у РС (државе са Инострани носилац здр. осигурања
којима БиХ има споразум)
Ученици и студенти за вријеме праксе
Школа, односно факултет
Лице које обавља повремене или при- Послодавац код кога су ангажовавремене послове и волонтери
ни
Лица ангажована преко омладинских и
Организатор послова
студентских задруга
Лица ангажована у јавним радовима
Република или јединица локалне
које организује Република или локална
самоуправе
самоуправа
Вјерски службеници
Лично

Пореска управа

Врхунски спортисти
Издржавани чланови породице осигураника
Лице које се не може укључити ни по
једном од законом прописаних основа

Пореска управа

Лично
Осигураник
Лично

Пореска управа

Пореска управа

ФЗО РС

ФЗО РС
Пореска управа
Пореска управа
Пореска управа
Пореска управа
Пореска управа
ФЗО РС

Пореска управа

Инфо контакти
Одсјек за заштиту права осигураних лица:
Тел: 051 249 238;
мејл: zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org
Одјељење за односе са јавношћу:
Тел: 051 249 211;
мејл: portparol@zdravstvo-srpske.org

Уколико лице не може да се пријави на здравствено осигурање ни по једном од наведених основа,
Законом о здравственом осигурању предвиђени су и сљедећи основи:

Категорија осигураних лица

www.zdravstvo-srpske.org

Дјеца до 15 година, школска дјеца и
студенти, најкасније до 26 г. живота

Здравствена књижица вриједи више ако
знате своја права.

Труднице, породиље, жене које планирају породицу

Задовољан осигураник је визија развоја
Фонда здравственог осигурања Републике
Српске.

Лица старија од 65 година
Лица са инвалидитетом
Лица у стању менталне ретардације
Лица без прихода
Лица са ХИВ инфекцијом, АИДС-ом,
другим заразним болестима
Лица која болују од малигних болести,
хемофилије, дијабетеса, психозе, епилепсије, мултипле склерозе, цистичне
фиброзе, реуматске грознице
Лица у терминалној фази хроничне
бубрежне инсуфицијенције
Обољела, односно повријеђена лица
којима се пружа хитна медицинска помоћ
Лица у вези са давањем и примањем
људских органа, ћелија и ткива

Ко врши пријаву на осигурање и
плаћа допринос за здравствено оси- Гдје се врши пријава?
гурање?
ФЗО РС
Родитељ (старатељ), лично
Допринос плаћа Влада РС
ФЗО РС
Лично
Допринос плаћа Влада РС
ФЗО РС
Лично
Допринос плаћа Влада РС
ФЗО РС
Лично
Допринос плаћа Влада РС
ФЗО РС
Лично
Допринос плаћа Влада РС
ФЗО РС
Лично
Допринос плаћа Влада РС
ФЗО РС
Лично
Допринос плаћа Влада РС
ФЗО РС
Лично
Допринос плаћа Влада РС
Лично
Допринос плаћа Влада РС
Лично
Допринос плаћа Влада РС

ФЗО РС
ФЗО РС

Лично
Допринос плаћа Влада РС

ФЗО РС

Лица обољела од ријетких болести

Лично
Допринос плаћа Влада РС

ФЗО РС

Лица у стању вигилне коме

Лично
Допринос плаћа Влада РС

ФЗО РС

