
Списак доказа на основу којих се утврђује својство 
осигураника, односно осигураног лица, као и промена и 

одјава 

1. ДАТУМ ПОЧЕТКА ОСИГУРАЊА 

Као датум почетка осигурања уписује се датум стицања својства осигураника и то:  

1) за радни однос: датум заснивања радног односа;  

доказ: уговор о раду или акт о заснивању радног односа.  

2) за именовање или постављење: датум именовања или постављења;  

доказ: акт о избору, именовању, односно постављењу на функцију. 

3) за обављање самосталне делатности: датум почетка обављања самосталне 
делатности ако се делатност не обавља из радног односа. Ако се самостална 
делатност обавља из радног односа својство осигураника стиче се првог наредног 
дана по престанку радног односа;  

доказ: решење АПР-а (за предузетнике осниваче и чланове привредних друштава), 
уверење одговарајућег удружења или савеза (за лица која обављају професионалне 
делатности) или акт верске организације (за свештенике или верске службенике). 

4) за обављање пољопривредне делатности: датум почетка обављања 
пољопривредне делатности од навршених 15 година живота за пензијско и инвалидско 
осигурање, односно од навршених 18 година живота за здравствено осигурање, датум 
уписа у регистар пољопривредних газдинстава од навршених 15 година живота за 
пензијско и инвалидско осигурање, односно од навршених 18 година живота за 
здравствено осигурање, дан након престанка радног односа, дан након престанка 
обављања самосталне делатности, дан након завршетка школовања, дан након 
престанка коришћења породичне пензије;  

доказ: доказ о власништву на пољопривредном земљишту издат од надлежног органа 
(катастар непокретности/земљишне књиге), уговор о закупу или уступању земљишта, 
потврда Министарства финансија − Управе за трезор, потврда надлежног органа 
локалне самоуправе (шефа месне канцеларије), уверење Пореске управе, лична изјава 
о чињеници бављења пољопривредом (за пријаву на здравствено осигурање).  

5) За обављање уговорених послова: датум закључења уговора или датум наведен 
у уговору као датум почетка обављања уговорених послова, ако се уговорени послови 
не обављају у току трајања осигурања по другом основу. Ако се уговорени послови 
обављају у току трајања осигурања по другом основу, први наредни дан по престанку 
осигурања по основу радног односа, обављања самосталне делатности, 
пољопривредне делатности, односно први дан периода за који је утврђен стаж 
осигурања по основу обављања уговорених послова за одређене врсте уговора; 

доказ: уговор о обављању послова, акт о избору или именовању, доказ о упису у 
регистар (за вештаке, поротнике, тумаче) и радна књижица.  

6) За обављање послова по уговору о правима и обавезама директора: дан 
почетка рада по основу уговора о правима и обавезама директора; 



доказ: уговор о правима и обавезама директора. 

7) За почетак коришћења неплаћеног одсуства због неге детета до три године 
живота: дан почетка коришћења неплаћеног одсуства;  

доказ: решење о неплаћеном одсуству. 

8) За коришћење права на новчану накнаду по прописима о незапослености: први 
дан коришћења права на новчану накнаду по прописима о незапослености; 

доказ: решење Националне службе за запошљавање или потврда о поднетом захтеву 
за остваривање права на новчану накнаду.  

9) За укључење у обавезно осигурање: дан укључења у обавезно осигурање; 

доказ: решење организације за обавезно социјално осигурање. 

10) За коришћење права на пензију односно новчану накнаду по прописима из 
пензијског и инвалидског осигурања: дан почетка коришћења права на пензију 
односно новчану накнаду по прописима из пензијског и инвалидског осигурања; 

доказ: решење или потврда о поднетом захтеву за остваривање права на пензију уз 
личну изјаву лица да ће сносити трошкове здравствене заштите ако не оствари право 
на новчану накнаду. 

11) По основу повреде на раду или професионалне болести по престанку радног 
односа: наредни дан од дана престанка радног односа за лица која имају право на 
накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести; 

доказ: отказ уговора о раду или закључена радна књижица уз извештај о повреди на 
раду или експертизу о професионалној болести. 

12) По основу школовања односно стручног усавршавања: дан почетка 
школовања, односно стручног усавршавања; 

доказ: потврда школе, односно установе која обавља стручно усавршавање.  

13) По основу обављања послова на основу посебних уговора о размени 
стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи: датум закључења 
уговора или датум наведен у уговору као датум почетка обављања уговорених 
послова; 

доказ: уговор о размени стручњака или споразум о међународној техничкој сарадњи.  

14) За осигуранике из члана 22. Закона о здравственом осигурању: дан 
подношења пријаве; 

доказ: пријава о пребивалишту или лична карта, (уз проверу да лице нема 
приоритетни основ осигурања по чл. 17. и 23. Закона о здравственом осигурању, 
односно као члан породице осигураника из чл. 17. и 23. тог закона - да није запослен, 
да нема приход од делатности ни катастарски приход, нема пензију, инвалиднину, ни 
новчану накнаду од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање), извод 
из матичне књиге рођених, потврда лекара о трудноћи, медицинска документација да 



болује од одређених болести, уверење старешине манастира или верске заједнице, 
решење надлежног органа социјалне заштите о материјалном обезбеђењу или сталној 
новчаној помоћи, доказ да је хранилац породице на одслужењу војног рока и потврда 
надлежног органа да је лице прималац помоћи, лична изјава да је лице ромске 
националности, легитимација избеглог или прогнаног лица, за незапослена, избегла и 
прогнана лица и доказ о висини прихода (у складу са Правилником о месечном износу 
прихода као цензусу за стицање својства осигураног лица ("Службени гласник РС", број 
112/06). 

15) За случај стицања својства осигураника поводом пружања хитне медицинске 
помоћи: дан пружања хитне медицинске помоћи;  

доказ: потврда здравствене установе о пруженој хитној помоћи. 

16) За осигурана лица из члана 28. Закона о здравственом осигурању: дан 
настанка повреде на раду или професионалне болести;  

доказ: оцена лекарске комисије о повреди на раду, односно експертиза о утврђеној 
професионалној болести. 

17) За чланове породице осигураника: дан подношења пријаве; 

доказ: извод из матичне књиге рођених или венчаних. За ванбрачне супружнике 
оверена изјава ванбрачних супружника да постоји трајнија заједница живота између 
њих (две и више година) и да не постоје законом прописане брачне сметње као и 
оверена изјава два сведока да ванбрачна заједница траје дуже од две године, 
фотокопија личне карте као доказ о заједничком пребивалишту ванбрачних 
супружника. 

2. ОСНОВ ОСИГУРАЊА 

Уписују се подаци о основу осигурања прописани јединственим методолошким 
принципима и то: 

1) радни однос: за лица у радном односу, односно запослена у привредном друштву, 
другом правном лицу, државном органу, органу јединице локалне самоуправе или код 
физичких лица; за цивилна лица на служби у војсци и војним јединицама и установама; 
за домаће и стране држављане и лица без држављанства који су на територији 
Републике Србије запослени код страних или међународних организација и установа, 
страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних или 
физичких лица ако међународним уговором није другачије одређено, односно ако је 
такво осигурање предвиђено међународним уговором; за лица која обављају послове 
ван просторија послодавца; за лица у радном односу, односно запослене који су 
упућени на рад у иностранство, односно запослени у привредном друштву или другом 
правном лицу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно 
осигурана по прописима те земље или ако међународним уговором није другачије 
одређено. За чланове породица свих наведених лица;  

доказ: уговор о раду или акт о заснивању радног односа и радна књижица, а ако се 
заснива радни однос са странцем дозвола за рад издата од Националне службе за 
запошљавање.  

2) основ изједначен са радним односом:  



- за изабрана или постављена лица ако за обављање функције остварују зараду, 
накнаду зараде, односно плату и за чланове њихових породица;  

доказ: акт о избору односно именовању; 

- за лица која по престанку радног односа остварују право на накнаду зараде због 
повреде на раду или професионалне болести; 

доказ: акт о престанку радног односа или закључена радна књижица, извештај о 
повреди на раду или експертиза о професионалној болести и извештај о привременој 
спречености за рад - дознака; 

3) запослење у иностранству: за домаће држављане запослене у иностранству ако 
за то време нису обавезно осигурани код страног носиоца осигурања или ако права из 
обавезног социјалног осигурања по прописима те државе не могу остварити или 
користити ван њене територије и за чланове њихових породица; 

доказ: оверен превод потврде послодавца о запослењу у иностранству, потврда 
иностраног носиоца осигурања да није обавезно осигуран односно да то осигурање не 
може користити ван територије те земље;  

4) обављање привремених и повремених послова: за лица која у складу са законом 
обављају привремене и повремене послове ако нису осигурани по другом основу; за 
лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко 
омладинске односно студентске задруге, а имају навршених 26 година живота, односно 
без обзира на године живота ако нису на школовању, за чланове породица лица која 
обављају привремене и повремене послове;  

доказ: уговор о обављању привремених и повремених послова, упут омладинске или 
студентске задруге, доказ о школовању за лица млађа од 26 година живота; 

5) обављање послова по основу уговора: за лица која за извршен посао по основу 
уговора о делу, ауторског уговора, уговора о породичном смештају према прописима о 
социјалној заштити и по основу других уговора остварују накнаду, а нису осигурана по 
другом основу и за чланове њихових породица; 

доказ: уговор о обављању послова, акт о избору или именовању (посланике, чланове 
управних/надзорних одбора) доказ о упису у регистар (за вештаке, поротнике, тумаче,) 
и радна књижица;  

6) остваривање новчане накнаде према прописима о раду и запошљавању: за 
лица за чијим је радом престала потреба и лица којима је престало запослење због 
стечаја, ликвидације, односно у свим случајевима престанка рада послодавца и за 
чланове њихових породица - за лица која су престала да обављају самосталну 
делатност док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању и за 
чланове породица наведених лица; 

доказ: решење Националне службе за запошљавање, потврда о поднетом захтеву за 
остваривање права на новчану накнаду; 

7) обављање самосталне делатности за лица која, у складу са законом, самостално 
обављају привредну или другу делатност; за лица која су оснивачи, односно чланови 
привредних друштава у складу са законом која у њима раде без обзира да ли су у 
радном односу у привредном друштву чији су оснивач или члан; за свештенике и 



верске службенике ако нису обавезно осигурани по основу запослења; за лица која су 
престала да обављају самосталну делатност док остварују новчану накнаду према 
прописима о раду и запошљавању и за чланове породица наведених лица; 

доказ: решење АПР (за предузетнике осниваче и чланове привредних друштава), 
уверење одговарајућег удружења или савеза (за лица која обављају професионалне 
делатности), акт верске организације (за свештеника или верског службеника); 

8) обављање пољопривредне делатности за лица за која се према закону сматра да 
се баве пољопривредом (пољопривредници, чланови домаћинства пољопривредника, 
чланови мешовитог домаћинства, носиоци пољопривредног газдинства и чланови 
пољопривредног газдинства), ако нису осигураници запослени, осигураници 
самосталне делатности, корисници пензија и на школовању и за чланове њихових 
породица; 

доказ: доказ о власништву на пољопривредном земљишту надлежног органа (катастар 
непокретности/земљишне књиге), уговор о закупу или уступању земљишта, потврда 
Управе за трезор, потврда органа локалне самоуправе (шеф месне канцеларије), 
уверење Пореске управе, радна књижица, уверење Министарства унутрашњих 
послова о пребивалишту (кретању) и изјава о боравку у иностранству; 

9) коришћење пензије: 

а) за корисника пензије по прописима Републике Србије и чланове њихових породица; 

доказ: решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно 
потврда о поднетом захтеву за остваривање права на пензију уз личну изјаву лица да 
ће сносити трошкове здравствене заштите ако не оствари право на пензију; 

б) за кориснике иностране пензије  

доказ: акт о утврђивању права на пензију или инвалиднину од иностраног носиоца 
осигурања; 

10) укључење у обавезно осигурање за лица која нису обавезно осигурана у смислу 
закона и за чланове њихових породица; 

доказ: решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког 
завода за здравствено осигурање. 

2.1. Посебни основи осигурања у смислу Закона о здравственом осигурању: 

1) школовање или стручно усавршавање: за стране држављане за време 
школовања или стручног усавршавања на територији Републике Србије; 

доказ: уверење о школовању или стручном усавршавању; 

2) обављање послова на основу посебних уговора о размени стручњака или 
споразума о међународној техничкој сарадњи; 

доказ: уговор о размени стручњака или споразум о међународној техничкој сарадњи; 

3) децу до навршених 15 година живота; 



доказ: извод из матичне књиге рођених; 

4) школска деца и студенти до краја прописаног школовања а најкасније до 
навршених 26 година; 

- доказ: извод из матичне књиге рођених,  
- потврда школе односно високошколске установе да су на школовању; 

5) деца и омладина - скитнице из прихватних станица и прихватилишта; 

доказ: потврда или друга врста доказа који издаје прихватна станица, односно 
прихватилиште са утврђеним идентификационим подацима о лицу; 

6) жене у вези са планирањем породице као и у току трудноће, порођаја и 
материнства до 12 месеци након порођаја; 

доказ: потврда изабраног лекара-гинеколога о трудноћи, порођају, односно планирању 
породице, а за материнство до 12 месеци након порођаја извод из матичне књиге 
рођених за дете до његових навршених годину дана живота; 

7) корисници помоћи - чланови породице чији је хранилац на одслужењу војног 
рока; 

доказ: потврда о служењу војног рока храниоца породице и потврда надлежног органа 
да је члан породице корисник помоћи; 

8) лица ромске националности; 

доказ: - лична изјава да је лице ромске националности,  
   - пријава боравка; 

9) избеглице и прогнана лица из бивших република СФРЈ; 

- доказ: фотокопија избегличке легитимације, односно фотокопија легитимације 
прогнаног лица, 
- изјава о члановима породице и приходима по члану породице (Образац ЦЗ), 
- докази о личним приходима и приходима чланова породице који се не 
прибављају службеним путем (зарада, пензија, уговорена накнада), 
- изводи из матичних књига за чланове породице или изјава као доказ о 
сродству; 

2.2. Чланови породица осигураника поднесе следеће доказе о сродству: 

Супружник или ванбрачни партнер 

- за супружника: фотокопија личне карте, извод из матичне књиге венчаних. 

- за разведеног супружника: фотокопија личне карте, судска одлука којом је утврђено 
право на издржавање. 



- за ванбрачног партнера: оверене фотокопије личних карата из којих се може видети 
заједничка адреса, оверена изјава ванбрачних партнера да постоји ванбрачна 
заједница (две и више година), оверена изјава два сведока о ванбрачној заједници.  

- за супружника или ванбрачног партнера осигураника пензионера, запосленог, 
предузетника и др. коме је место пребивалишта на адреси где се налази 
пољопривредно земљиште (без обзира на власништво земље): изјава два сведока 
оверена код општине, суда или у месној канцеларији да се не бави пољопривредом 
као јединим или основним занимањем и потврда РФ ПИО да није осигуран као 
пољопривредник по прописима ПИО. 

Дете 

- за дете рођено у браку или ван брака: извод из матичне књиге рођених; 

- за усвојено дете: одлука надлежног органа о усвојењу; 

- за пасторка: извод из матичне књиге рођених за дете и извод из матичне књиге 
венчаних за родитеље; 

- за дете узето на издржавање: одлука надлежног органа о утврђивању обавезе 
издржавања; 

- за дете старије од 18 година: фотокопија личне карте, потврда са факултета или 
високошколске установе. 

Родитељи 

- за родитеље: фотокопија личне карте родитеља, извод из матичне књиге рођених 
осигураника преко кога треба да остваре права из здравственог осигурања; 

- за очуха и маћеху: фотокопија личне карте за очуха или маћеху, извод из матичне 
књиге рођених осигураника преко кога треба да остваре права из здравственог 
осигурања и извод из матичне књиге венчаних за родитеља; 

- за усвојитеља: фотокопија личне карте за усвојитеља, акт о усвојењу, односно извод 
из матичне књиге рођених; акт о издржавању по прописима о породичној заштити; 

- за млађе од 65 година: налаз органа вештачења по прописима ПИО; 

Деда и баба 

- извод из матичне књиге рођених за осигураника преко кога треба да остваре права из 
здравственог осигурања и извод из матичне књиге рођених за родитеља осигураника; 

- акт о издржавању по прописима о породичној заштити а за лице млађе од 65 година 
налаз органа вештачења о утврђеном потпуном губитку радне способности. 

Унучад 

- изводи из матичних књига рођених за дете и родитеља као доказе о сродству. 

Браћа и сестре 



- изводи из матичних књига рођених као доказ о сродству;  

- акт о издржавању у смислу прописа о породичној заштити а за лица млађа од 65 
година, налаз органа вештачења о утврђеном потпуном губитку радне способности. 

2.3. Обавезно здравствено осигурање за случај настанка повреде на раду или 
професионалне болести: 

1) ученици и студенти на обавезном производном раду, професионалној пракси 
или практичној настави; 

доказ: потврда школе да је лице на обавезном производном раду, професионалној 
пракси или практичној настави; 

2) волонтери; 

доказ: уговор о волонтерском раду; 

3) лице које преко омладинске или студентске задруге обавља привремене или 
повремене послове, до навршених 26 година ако је на школовању; 

доказ: уговор о привременим и повременим пословима преко омладинске, односно 
студентске задруге; 

4) лице на додатном образовању и обуци по упуту Националне службе за 
запошљавање; 

доказ: потврда Националне службе за запошљавање да је лице упућено на додатно 
образовање и обуку; 

5) лице која учествују у организованим јавним радовима; 

доказ: потврда организатора јавних радова да је лице учесник радова; 

6) лице које учествује у акцијама спасавања или у заштити и спасавању 
приликом елементарних непогода и других несрећа; 

доказ: потврда надлежног органа да је лице учесник у акцији спасавања; 

7) ватрогасци и лица на обуци за гашење пожара; 

доказ: потврда ватрогасне службе да је лице ангажовано у ватрогасној служби, 
односно на обуци за гашење пожара;  

8) лице које се налази на обуци за одбрану земље; 

доказ: потврда надлежног органа да је лице на обуци за одбрану земље; 

9) лице које је ангажовано на обезбеђивању јавних скупова, културних и 
спортских догађаја; 

доказ: потврда организатора јавног скупа да је лице ангажовано; 



10) лице која се налази на издржавању казне затвора док ради; 

доказ: потврда надлежног органа да лице које је на издржавању казне затвора ради. 

3. ДАТУМ ПРЕСТАНКА ОСИГУРАЊА 

Као датум престанка осигурања уписује се датум престанка својства осигураника и то:  

1) за радни однос: датум престанка радног односа  

доказ: решење о отказу уговора о раду или акт о престанку радног односа;  

2) за именовање или постављење: датум разрешења 

доказ: акт о разрешењу; 

3) за обављање самосталне делатности: датум престанка обављања самосталне 
делатности, односно дан који претходи датуму стицања приоритетног, односно другог 
основа осигурања. 

За осниваче: датум брисања из регистра као директора или заступника, дан 
доношења решења о отварању стечајног поступка, први наредни дан по објављивању 
одлуке о ликвидацији на интернет страни АПР; 

доказ: решење АПР (за предузетнике, осниваче и чланове привредних друштава), 
уверење одговарајућег удружења или савеза (за лица која обављају професионалне 
делатности), акта верске организације (за свештеника или верског службеника); 

4) за обављање пољопривредне делатности: датум престанка обављање 
пољопривредне делатности или претходни дан у односу на датум стицања другог 
основа осигурања, почетка школовања, одслужења војног рока, датума утврђивања 
неспособности за обављање пољопривредне делатности, датума остваривања права 
на пензију односно испуњења услова за старосну пензију, дан брисања газдинства из 
регистра газдинстава или промене статуса;  

доказ: доказ о стицању другог основа осигурања, школска потврда, потврда војног 
одсека, налаз лекара вештака, решење о остваривању права на пензију, потврда 
Управе за трезор. За одјаву са здравственог осигурања пољопривредника који су 
старији од 65 година и оцена лекарске комисије Републичког завода за здравствено 
осигурање да је лице неспособно за самосталан рад и остваривање прихода;  

5) за обављање уговорених послова: дан престанка обављања уговорених послова, 
односно последњи дан стажа по основу исплаћене уговорене накнаде на основу 
уговора без уговореног рока трајања, претходни дан у односу на датум стицања другог 
основа осигурања; 

доказ: докази о стицању другог основа осигурања, потврда исплатиоца о престанку 
обављања уговорених послова; 

6) за обављање послова по уговору о правима и обавезама директора: дан 
престанка рада по основу уговора о правима и обавезама директора; 

доказ: уговор о правима и обавезама директора; 



7) за престанак коришћења неплаћеног одсуства због неге детета до три године 
живота: дан престанка коришћења неплаћеног одсуства;  

доказ: решење о коришћењу неплаћеног одсуства;  

8) за престанак права на новчану накнаду по прописима о незапослености: дан 
престанка коришћења новчане накнаде по прописима о незапослености;  

доказ: решење Националне службе за запошљавање; 

9) по основу повреде на раду или професионалне болести по престанку радног 
односа наредни дан од дана престанка лечења; 

доказ: оцена лекарске комисије Републичког завода за здравствено осигурање;  

10) за престанак школовања односно стручног усавршавања: дан престанка 
школовања односно стручног усавршавања; 

доказ: потврда школе односно установе која пружа стручно усавршавање  

11) по основу обављања послова на основу посебних уговора о размени 
стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи датумом истека 
уговора или датум наведен у уговору као датум престанка обављања уговорених 
послова; 

доказ: уговор о размени стручњака или споразум о међународној техничкој сарадњи;  

12) за осигуранике из члана 22. Закона о здравственом осигурању: дан 
подношења одјаве; 

доказ: доказ о стицању осигурања по приоритетном основу; 

13) за случај стицања својства осигураника поводом пружања хитне медицинске 
помоћи: дан престанка пружања хитне медицинске помоћи; 

доказ: потврда здравствене установе;  

14) за осигурана лица из члана 28. Закона о здравственом осигурању: дан 
престанка приоритетног осигурања; 

доказ: доказ о престанку приоритетног осигурања; 

15) за чланове породице осигураника: датум престанка својства. 

4. ОСНОВ ПРЕСТАНКА ОСИГУРАЊА 

Уписују се подаци о основу престанка осигурања прописани јединственим 
методолошким принципима и то:  

1) Стечај и ликвидација 

доказ: решење о отказу уговора о раду, односно акт надлежног органа о престанку 
обављања самосталне делатности; 



2) Остали разлози престанка рада послодавца 

доказ: решење, одлука или други акт о престанку радног односа односно акт 
надлежног органа; 

3) Смрт 

доказ: извод из матичне књиге умрлих; 

4) Остваривање права на старосну или породичну пензију 

доказ: решење о престанку радног односа због остваривања права на старосну 
пензију; 

5) Губитак радне способности који је утврђен на законом прописан начин 

доказ: решење о престанку радног односа због губитка радне способности; 

6) Истек рока за који је радни однос заснован 

доказ: уговор о раду односно решење о отказу уговора о раду; 

7) Споразум између запосленог и послодавца 

доказ: споразум; 

8) Кривично дело запосленог учињено на раду или у вези са радом 

доказ: решење о отказу уговора о раду; 

9) Повреда радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду кривицом 
запосленог 

доказ: решење о отказу уговора о раду; 

10) Ако запослени не остварује резултате рада односно нема потребна знања и 
способности, за обављање послова на којима ради 

доказ: решење о отказу уговора о раду; 

11) Ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, 
односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код 
послодавца 

доказ: решење о отказу уговора о раду; 

12) Ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана 
истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа у смислу овог 
закона 

доказ: решење о отказу уговора о раду; 



13) Ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености 
за рад 

доказ: решење о отказу уговора о раду; 

14) Ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у смислу члана 171. 
став 1. тач. 1. до 4. Закона о раду 

доказ: решење о отказу уговора о раду; 

15) Ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у вези са чланом 33. 
став. 1. тачка 10. Закона о раду (измена уговорене зараде) 

доказ: решење о отказу уговора о раду; 

16) Ако услед технолошких, економских или организационих промена престане 
потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла 

доказ: решење о отказу уговора о раду; 

17) Пренос оснивачких права власника односно члана привредног друштва 

доказ: акт надлежног органа; 

18) Одслужење војног рока 

доказ: потврда надлежног органа односно војна књижица;  

19) Престанак рада предузетника, односно, оснивача привредног друштва 

доказ: акт надлежног органа; 

20) Престанак осигурања због брисања неактивног привредног друштва из 
регистра привредних друштава 

доказ: акт надлежног органа; 

21) Престанак обављања уговорених послова 

доказ: уговор, одлука односно потврда исплатиоца накнаде; 

22) Престанак осигурања за лица укључена у обавезно осигурање 

доказ: решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког 
завода за здравствено осигурање; 

23) Престанак својства осигураника пољопривредника услед неспособности за 
рад 

доказ: оцена лекарске комисије да је неспособан за самосталан рад и остваривање 
прихода уз доказ да су приходи испод цензуса (Републички завод за здравствено 
осигурање по службеној дужности); 



24) Прекид осигурања по основу радног односа због мировања 

доказ: решење послодавца; 

25) Прекид обављања самосталне делатности због боловања или породиљског 
одсуства 

доказ: акт надлежног органа односно уверење Пореске управе; 

26) Престанак мировања права и обавеза по основу рада због неге детета до три 
године старости у складу са прописима о раду 

доказ: акт послодавца;  

27) Престанак права на новчану накнаду по прописима о запошљавању 

доказ: решење;  

28) Престанак права на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне 
болести, по престанку радног односа 

доказ: оцена лекарске комисије;  

29) Даном престанка пружања хитне медицинске помоћи 

доказ: извештај здравствене установе;  

30) Даном престанка права на пензију односно новчану накнаду по прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању 

доказ: решење;  

31) Дете 

доказ: извод из матичне књиге рођених кад наврши 26 година живота односно потврда 
о завршетку школовања;  

32) Родитељ, деда, баба, унучад, браћа и сестре 

доказ: доказ о престанку обавезе издржавања или доказ о стицању другог основа 
осигурања.  

5. ПРОМЕНА ОСИГУРАЊА  

Докази за промену података су исти као и за утврђивање својства осигураника, 
односно осигураног лица и престанак осигурања. Податак о промени уноси на основу 
доказа који се траже за обележје у коме се податак мења.  

 
 


