
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 9.  децембра  2013. године, донео је 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА 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 („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 и 114/12),  после 
члана 2а додаје се члан 2б који гласи:  „Исправа о здравственом осигурању из чл. 2 и 
2а овог правилника, издаје се на основу доказа за  утврђивање својства  осигураника, 
односно осигураног лица, прописаних  уредбом којом се уређује садржина, образац и 
начин подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединствени 
методолошки принципи и јединствен кодекс шифара за унос података у Јединствену 
базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања.“  

 
               Члан 2.  
 
У члану  16к  став 1. речи: „до 9. августа 2011. године“ бришу се. 
 
                                                          Члан 3. 
 
У члану 16м  став 1. мења се и гласи: 
„Осигураним лицима-женама, којима због неизмирених доприноса за обавезно 

здравствено осигурање нису оверене здравствене књижице, потврде, односно 
картице,  ради коришћења здравствене заштите у вези са планирањем породице 
издаје се потврда за коришћење здравствене заштите „Образац ПЖД“. 

Став 2. брише се. 
Досадашњи ст. 3 и 4. постају ст. 2 и 3. 

 
                                                            Члан 4. 
 
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 
 

УПРАВНИ ОДБОР 
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  

 
01/2 број: 180 -1204/13  ПРЕДСЕДНИК 
  
У Београду,  9. децембар 2013. године  др Рајко Косановић 
 
 
Правилник о изменама и  допунама  правилника о исправи  о здравственом осигурању  и 
посебној исправи за коришћење здравствене заштите објављен је у „Службеном гласнику РС“ 
број 110 од 13. децембра 2013. године. Правилник је ступио на снагу 13. децембра 2013. 
године. 


