
На основу члана 112. став 9. Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник РС'' 
бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 - УС,119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 - УС), 

Управни одбор Републичког фонда за здравствeно осигурање, на седници од 29. 
октобра 2015. године, доноси  
 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

о измени и допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању  
и посебној исправи за коришћење здравствене заштите 

 
 
 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење 
здравствене заштите („Сл.гласник РС“, бр. 68/06, 49/07, 50/07 - исправка, 95/07, 127/07, 37/08, 
54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 89/11, 91/11 - исправка, 34/12, 78/12, 81/12 - 
исправка, 96/12, 98/12 - исправка, 114/12, 110/13, 71/14 и 17/15 - УС), у члану 2б после става 1. 
додаје се став 2. који гласи:  

„Изузетно од става 1. овог члана, картицу за новорођенче матична филијала издаје без 
достављања доказа, уколико је за новорођенче пријава на здравствено осигурање поднета у 
здравственој  установи у којој  је рођено преко портала  Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања“.  
 
 

Члан 2. 
 У члану 9. став 1. алинеји 4 број: „30“ замењује се бројем:“60“.  

 
 

Члан 3. 
 У члану 16е после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
 „ Изузетно од става 2. овог члана, обвезник уплате доприноса, односно друго правно 
или физичко лице, односно Републички фонд за здравствено осигурање може преузети 
обавезу накнаде трошкова издавања картице“.   
 Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 

Члан 4. 
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање утврдиће пречишћен 

текст Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење 
здравствене заштите, који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије.“ 

 
 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије".  
 

УПРАВНИ ОДБОР 

РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
 
01/2 број: 110-137/15 ПРЕДСЕДНИК 
У Београду, 29. октобра 2015. године  
51015.22/77 

 

    Велимир Миличић,с.р. 

 


