
 

 

 

На основу члана 87. става 6. и члана 102. став 1. тачка 2) Закона о обавезном здравственом 

осигурању ("Службени гласник Републике Српске", број: 93/22), в. д. директора Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске, Бања Лука, доноси  

 

 

У П У Т С Т В О 

О САДРЖАЈУ МЕДИЦИНСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОВРАТ 

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ ПЛАТЕ И НОВЧАНЕ НАКНАДЕ 

 

 

1. Овим Упутством прописује се садржај медицинске и финансијске документације коју 

прилаже послодавац уз захтјев за поврат накнаде нето плате исплаћене раднику за вријеме 

привремене спријечености за рад која траје непрекидно дуже од 30 дана, односно садржај 

медицинске и финансијске документације коју прилаже  осигураник кој обавља привредну, 

предузетничку или професионалну дјелатност као основно занимање уз захтјев за 

обезбјеђење накнаде за вријеме привремене спријечености за рад која траје непрекидно 

дуже од 30 дана. 

 

2. Захтјев из тачке 1. овог Упутства подноси се територијално надлежној организационој 

јединици Фонда здравственог осигурања Републике Српске (у даљем тексту; Фонд), на 

обрасцу Реф - 01 који се налази у прилогу овог Упутства и чини његов саставни дио 

 

3. На обрасцу Реф - 01  уносе се сви тражени подаци, а подносилац захтјева  образац 

потписује  и овјерава. 

 

4. Уз захтјев из тачке 1. овог Упутства, послодавац прилаже потписан и овјерен Збирни 

списак радника за које подноси захтјев за поврат исплаћене накнаде нето плате, на обрасцу 

Реф - 02 који се налази у прилогу овог Упутства и чини његов саставни дио. 

 

5. Уз захтјев из тачке 1. овог Упутства, осигураник који обавља привредну, предузетничку 

или професионалну дјелатност као основно занимање прилаже копију рјешења или други 

доказ о обављању наведене дјелатности као основно занимање. 

 

6. Уз захтјев из тачке 1. овог Упутства послодавац, односно осигураник који обавља 

привредну, предузетничку или професионалну дјелатност као основно занимање доставља 

сљедећу медицинску документацију: 

‒ уредно попуњен, потписан и овјерен извјештај о трајању привремене спријечености  

за рад, и 

‒ налаз, оцјену и мишљење првостепене или другостепене комисије за оцјену 

привремене спријечености за рад потписан од стране чланова комисије и овјерен 

печатом комисије, или копију отпусног писма у случају болничког лијечења.   

 

7. Уз захтјев из тачке 1. овог Упутства, послодавац доставља сљедећу финансијску 

документацију: 

‒ потписан и овјерен обрачун за поврат исплаћене накнаде плате, на образсцу Реф - 03 

који се налази у прилогу овог Упутства и чини његов саставни дио, и 

‒ потписан и овјерен  писмени обрачун плате.  

 

8. Образац Реф - 03 послодавац попуњава појединачно за сваког радника за којег  тражи 

поврат исплаћене накнаде нето плате и то за сваки мјесец трајања привремене 

спријечености за рад, а   уносе се подаци о платама које су основ за обрачун накнаде нето 

плате, проценат за поврат прописан Законом о обавезном здравственом осигурању, као и 

поступак обрачуна.  
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9. Основ за обрачун и исплату накнаде нето плате је просјечна нето плата осигураника 

остварена у задњих шест мјесеци који претходе мјесецу у којем је осигураник био 

привремено спријечен за рад у складу са Законом о обавезном здравственом осигурању 

10. У случају да  осигураник у том периоду није провео шест мјесеци на раду, основ за 

обрачун и исплату накнаде плате је просјечна нето плата осигураника остварена у периоду 

који је осигураник провео на раду, а у  обрачун се не узимају подаци за мјесец у којем је 

осигураник остварио накнаду плате по било ком основу и трајању. 

11. Подаци који се односе на нето плату остварену у последњих шест мјесеци који претходе 

мјесецу у којем је осигураник био привремено спријечен за рад, односно подаци унесени у 

образац Реф - 03 за мјесеце који улазе у основ за обрачун и исплату накнаде плате   се 

упоређују са верификованим подацима о нето плати које је послодавац за наведене мјесеце 

доставио Пореској управи Републике Српске на Обрасцу 1002 - мјесечна пријава пореза по 

одбитку. 

 

12. Уз захтјев из тачке 1. овог Упутства, осигураник који обавља привредну, предузетничку 

или професионалну дјелатност као основно занимање доставља  потписан и овјерен обрачун 

за исплату накнаде, на обрасцу Реф - 04 који се налази у прилогу овог Упутства и чини 

његов саставни дио.  

 

13. Образац Реф - 04 осигураник који обавља привредну, предузетничку или професионалну 

дјелатност као основно занимање попуњава за сваки мјесец трајања привремене 

спријечености за рад и  уноси податке о просјечној бруто плати која је основ за обрачун и 

уплату доприноса  и подаци о проценту накнаде која се тражи. 

 

14. Надлежна организациона јединица Фонда  у сваком конкретном случају информише 

подносиоца захтјева о документацији коју је потребно приложити уз захтјев. 

 

15.  У поступку  рјешавања по захтјеву, надлежна организациона јединица Фонда може од 

подносиоца захтјева, поред докуметације прописане овим Упутством, захтјевати да достави 

и додатну документацију због утврђивања тачног чињеничног стања. 

  

 

 

16. Ступањем на снагу овог Упутства престаје да важи Упутство о поступку утврђивања 

права послодавца на поврат исплаћене накнаде нето плате  ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 20/22). 

 

17. Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Српске". 

 

 

 

 

Број:  

Датум:  

 

 В. д. директора 

 

 Дејан Кустурић, дипл. економиста 


