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Информације     
з а  о с и г у р а н и к е  

� Инфо телефон 051 249 238 - телефон заштитника права осигураних лица намијењен за питања из обавезног 

здравственог осигурања, као и за пријаву у случају кршења права осигураника;  

� Инфо телефон 051 249 222/ 051 249 223 - намијењен за питања у вези са лијековима које финансира Фонд;  

� Инфо телефон 051 249 211– намијењен за питања из обавезног здравственог осигурања; 

� Инфо телефон: 051 249 116– намијењен за питања о заказивању на МР и КТ (“CT”); 

� Web: www.zdravstvo-srpske.org  

� Е-mail: zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org и portparol@zdravstvo-srpske.org  

Како до информација о правима из обавезног здравственог осигурања?  

Поштовани пољопривредници, 

 

 

С обзиром на то да је Пореска управа РС одјавила 

велики број пољопривредника са здравственог 

осигурања, а самим тим и чланове њихових 

породица, у циљу превазилажења ове ситуације 

обавјештавамо вас шта је потребно да учините како 

би остварили право на здравствену заштиту. 

 

Као носиоце пољопривредног газдинства којима је 

једина дјелатност пољопривреда, а  које је Пореска 

управа РС одјавила са здравственог осигурања, да би 

се поново пријавили на здравствено осигурање, 

потребно је да урадите сљедеће: 

 

� Неопходно је да у надлежној подручној 

јединици Пореске управе поднесете пријаву на 

здравствено осигурање (образац ПД 3110); 

� Са датумом пријаве почиње и обавеза редовног 

мјесечног уплаћивања доприноса за 

здравствено осигурање. 

 

За све носиоце пољопривредног газдинства према 

Закону о доприносима РС основица за обрачун 

доприноса за здравствено осигурање износи 30 одсто 

од просјечне бруто плате у РС за претходну годину, а 

према подацима Републичког завода за статистику. 

Примјеном стопе доприноса за здравствено 

осигурање од 12 одсто, произилази да је мјесечна 

обавеза (допринос) за здравствено осигурање 

носилаца пољопривредних газдинстава 47,98 КМ.   

 

Осим тога, обавјештавамо вас и да се чланови 

домаћинства које је Пореска управа РС, такође, 

одјавила са здравственог осигурања заједно са 

носиоцима пољопривредног газдинства, могу 

поново пријавити на здравствено осигурање преко 

вас (носилаца пољопривредног газдинства), само у 

случају да немају лични основ за пријаву на 

осигурање.  

 

 

 

У тим случајевима, потребно је да урадите сљедеће: 

 

� У надлежној пословници Фонда здравственог 

осигурања РС попуните образац пријаве на 

здравствено осигурање за осигурана лица (образац 

ПР1); 

 

Уколико се први пут преко вас (носиоца 

пољопривредног газдинства) пријављује члан 

домаћинства на здравствено осигурање, потребно је 

урадити сљедеће: 

 

� У надлежној пословници Фонда здравственог 

осигурања РС попуните образац пријаве на 

здравствено осигурање за осигурана лица (образац 

ПР1); 

� Уз попуњени образац неопходно је да надлежној 

пословници Фонда доставите и овјерену изјаву (у 

надлежној општини) члана домаћинства да не 

остварује право на здравствено осигурање по 

неком другом основу. Такође, потребна је и изјава 

о члановима заједничног домаћинства (кућна 

листа). 

 

Иначе, као чланови пољопривредног домаћинства могу 

се пријавити дјеца, родитељи и други сродници под 

условом да немају други лични основ за осигурање и да 

живе у заједничком домаћинству. 

Напомињемо да се као чланови пољопривредног 

домаћинства не могу да пријаве нпр. ино пензионери, 

незапослена лица, РВИ, породице погинулих бораца, 

избјегла и расељена лица, повратници, који по тим 

основaма могу да остваре право на здравствено 

осигурање, као и запослена лица и корисници права из 

Закона о социјалној заштити. 

 

Наиме, пошто ФЗО РС нема могућности да вас ''врати'' на 

здравствено осигурање, већ је потребно да се поново 

сами пријавите у Пореској управи, овим обавјештењем 

настојимо да вам бар мало олакшамо и омогућимо да на 

што једноставнији и бржи начин поново остварите своја 

права из здравственог осигурања.  

 

С поштовањем,  

 

                      Ваш Фонд здравственог осигурања РС 


