
 
Преглед типова посебних уплата доприноса на ДЛ6 (ВИ6) 
 
 
Шифра 
(Тип) 

Назив посебне исплате 
 

01 Уплата доприноса за ПИО за докуп радног стажа из буџета РС 

02 Уплата доприноса за ЗО за кориснике Завода за запошљавање РС 

03 Уплата доприноса за ЗО које уплаћује ФПИО 

04 Исплате за кориснике услуга Центара за социјални рад на којe се плаћају доприноси 

05 Уплата доприноса за ЗО за избјегла и расељена лица која нису осигурана по другом 
основу 

 
06 

Уплата доприноса за ЗО за лица којима је признато право на здравствено 
осигурање према Закону о правима бораца, војних инвалида и породица 
погинулих бораца одбрамбено- отаџбинског рата РС  

07 Уплата доприноса за ЗО лица које се бави пољопривредном  дјелатношћу као 
јединим или главним занимањем 

 
08 Уплата доприноса за ЗО страног држављанина који се школује у РС, ако 

међународним споразумом није другачије одређено 
 

09 Уплата доприноса за ЗО држављанина РС који у цијелости или дјелимично 
остварује пензију и инвалиднину од ино-исплатиоца,  ако међународним 
споразумом није другачије одређено 

10 Уплата доприноса за ЗО лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање 
 

 
11 

Уплата доприноса за ПИО за лице које на територији РС учествује у акцији 
спасавања или одбране од елементарних непогода или акцији предузетој ради 
спасавања живота грађана или отклањања материјалне штете на имовини 

 
12 Уплата доприноса за ПИО за члана добровољног ватрогасног друштва за вријеме 

гашења пожара, спасавања људи и имовине угрожене пожаром и другим 
елементарним непогодама и др. 

 
13 Уплата доприноса за ПИО за лица за вријеме учешћа у омладинској радној акцији, 

радном кампу и такмичењу (производном,  спортском и др.) 
 

14 Уплата доприноса за ПИО за дијете са тешкоћама у развоју, за вријеме стручног 
оспособљавања, након завршене о.ш. 

 
15 Уплата доприноса за ПИО и ЗО за ученике и студенте за вријеме практичне 

наставе, стручне праксе код послодавца 

16 Уплата доприноса за ПИО и ЗО, волонтери (рад без накнаде) 

17 Добровољно осигурање на ПИО 

18 Посебан допринос за рехабилитацију и запошљавање инвалида 
 

19 Уплата доприноса за лица која остварују право на новчану накнаду коју исплаћује 
ЗЗРС по члану 36. Закона о посредовању у запошљавању 

20 Докуп стажа - лично обвезник доприноса 
21 Докуп стажа - послодавац 
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22 Уплата доприноса за здравствено осигурање за лица која остварују право на 

здравствену заштиту по Закону о цивилним жртвама рата 
 

23 Уплата доприноса за ПИО и здравство за лице које учествује у јавним радовима које 
организује РС 

 
24 Уплата доприноса за ПИО и здравство за незапослено лице за вријеме 

преквалификације  и доквалификације  на коју је упућено од стране 
организације за запошљавање 

25 Уплата доприноса за ПИО за лице које издржава казну затвора за вријеме обављања 
обавезног рада 

26 Уплата доприноса за ПИО за лица која пружају помоћ по захтјеву државних органа 

27 Уплата доприноса за здравство за ванредног студента 
 

28 Уплата доприноса за ПИО за лице за вријеме вршења одређених јавних функција 
или грађанских дужности (у својству посланика, свједока, судије поротника, 
вјештака или тумача)  

29 Уплата доприноса за ПИО и здравство за лице за вријеме ангажовања посредством 
омладинске задруге 

30 Уплата доприноса врхунских спортиста ако нису осигурани по другом однову 
 

31 Уплата доприноса за радника који је упућен на рад или стручно усавршавање у 
иностранство ако није обавезно осигурано по прописима државе у коју је упућено 

32 Неплаћено одсуство 
33 Уплата доприноса за ПИО у случају када није било исплате плате 

34 Доплата доприноса за здравствено осигурање за раднике пријављене на 4 часа 
 

35 Уплата доприноса ПИО из ранијег периода, за лица којима се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем 

36 Уплата доприноса у случају када није било исплате плате 
 
 

37 
Уплата доприноса за ПИО и ЗО за лице које обавља пољопривредну дјелатност, 
које је осигураник у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско 
осигурање, и које је уписано у Регистар пољопривредних  газдинстава као 
носилац комерцијалног  пољопривредног газдинства 

 
38 

Уплата доприноса за ПИО за лице које на захтјев републичког органа пружи 
помоћ том органу, као и лице за вријеме вршења одређених јавних функција или 
грађанских дужности по позиву републичких органа и органа јединица локалне 
самоуправе 

 
39 Уплата доприноса за ПИО за лице за вријеме обављања привремених и 

повремених послова преко омладинских задруга до навршених 26 година ако се 
налази на редовном школовању 

 
40 Уплата доприноса за ЗО за лице које обавља пољопривредну  дјелатност, и уписано 

је у Регистар пољопривредних  газдинстава као носилац некомерцијалног  
пољопривредног  газдинства 

41 Уплата доприноса за осигурање од незапослености  за лице запослено код пореског 
обвезника 
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42 Уплата посебног доприноса за солидарност на терет исплатиоца дохотка 

43 Уплата посебног доприноса за солидарност на терет физичког лица (власника 
дохотка) 

 
44 Уплата посебног доприноса за солидарност на терет физичког лица (члана управног 

одбора,надзорног одбора, одбора за ревизију, савјета и комисија) 
 

45 Уплата посебног доприноса за солидарност на терет физичког лица пензионера 
(обрачунава Фонд ПИО) 

   
46 

Уплата доприноса за предузетника који самостално, у виду основног занимања, обавља 
предузетничку дјелатност (сви обавезни доприноси) 

 
47 Уплата доприноса за лице које самостално, у виду основног занимања, обавља 

професионалну дјелатност (сви обавезни доприноси) 

 


