
 
 

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

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници  
одржаној  27. јуна 2014. године, донео је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ 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 („Службени 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, 14/12 и 110/13), члан 12. 
мења се и гласи: 

                  „Члан 12.  
 
Члану породице осигураника – детету до навршених 18 година живота, 

здравствена књижица се оверава на рок утврђен за осигураника. 
Члану породице осигураника - детету од  навршених 18 година живота за време 

прописаног средњошколског, односно високошколског образовања, здравствена књижица 
се оверава на рок утврђен за осигураника, уз доказ да је осигурано лице на школовању. 

Доказ из става 2. овог члана да је осигурано лице на школовању доставља се  
једном годишње и то код прве овере здравствене књижице после уписа школске године. 

Изузетно од става 2. овог члана, члану породице осигураника - детету старијем  од 
18 година живота, које на крају школске године добија диплому о стеченом средњем 
образовању и васпитању, здравствена књижица се оверава  до 30. септембра текуће 
године. 

Члану породице осигураника  - детету  које је због болести прекинуло школовање, 
здравствена књижица се оверава после навршених 18 година живота, односно после 
навршених 26 година живота,  најдуже за онолико времена колико је лекарска комисија 
утврдила прекид школовања због болести“. 

 
Члан 2. 

 
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:80-824/14                           ПРЕДСЕДНИК 
  
У Београду, 27. јун 2014. године                        др Рајко Косановић 
 


