
 

НЕЗАПОСЛЕНИ: Измјене Закона о здравственом осигурању 

Здравствена књижица вриједи више ако знаш права  Број: 22, јануар 2020.  

Информације 
з а  о с и г у р а н и к е  

П 
оштовани осигураници, 

 

Измјеном Закона о здравственом осигурању незапосленост више није основ за пријаву на здравствено 

осигурање. Грађани који су преко Завода за запошљавање остваривали право на здравствено осигурање, умјесто у 

Завод, долазиће директно у Фонд здравственог осигурања Републике Српске ради могућности пријаве на 

здравствено осигурање. Измјењени закон дао је широк спектар основа за пријаву на осигурање, а омогућено је да 

основ за пријаву на осигурање може да буде година (дјеца до 15 година, старији од 65 година) или специфична 

болест ако не постоји ниједан други основ за пријаву на осигурање, што до сада није био случај. 

Поред 17 основа за пријаву на здравствено осигурање као што су запосленост, земљорадници, 

пензионери, корисници социјалне помоћи, вјерски служ+еници, професионални спортисти, из+јегли и 

расељени, породице погинулих +oраца и слично,  измјењени Закон о здравственом осигурању предвидио 

је још 13 подоснова за пријаву на здравствено осигурање уколико не постоји ниједна друга могућност 

пријаве на осигурање у оквиру главних основа за пријаву или као члан уже или шире породице. 

Подоснови за пријаву на здравствено осигурање су сљедећи:  

 Дјеца до 15 година живота, школска дјеца и студенти до краја школовања најкасније до 26 године 

живота; 

 Жене у вези са планирањем породице, труднице и породиље до 12 мјесеци после порођаја; 

 Лица старија од 65 година живота;  

 Лица са инвалидитетом; 

 Лица у стању менталне ретардације; 

 Лица +ез прихода; 

 Лица која живе са ХИВ инфекцијом или која +олују од АИДС-а или других заразних +олести које су 

утврђене посе+ним законом којим се уређује о+ласт заштите становништва од заразних +олести; 

 Лица која +олују од малигних +олести, хемофилије, шећерних +олести, психозе, епилепсије, 

мултипле склерозе, цистичне фи+розе, реуматске грознице; 

 Лица у терминалној фази хроничне +у+режне инсуфицијенције; 

 О+ољела, односно повређена лица којима се пружа хитна медицинска помоћ; 

 Лица у вези са давањем и примање људских органа, ћелије и ткива;  

 Лица о+ољела од ријетких +олести које утврђује Институт за јавно здравство; 

 Лица у стању вигилне коме. 
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               Ваш Фонд здравственог осигурања Репу+лике Српске 

 У зависности на који начин ће се пријавити на здравствено осигурање од документације је потребно сљедеће:  

Лична карта 

Изјава да не остварује право по неком другом основу 

Извод из матичне књиге рођених 

Потврда о редовном школовању 

За дјецу до 15 година живота, школску дјецу  

и студенте до краја школовања: 

Закон о здравственом осигурању РС  дао је +ројне могућности пријаве на здравствено осигурање те позивамо 

грађане који су раније ово право остваривали по основу незапослености да се у свим нашим пословницама  

информишу о начинима пријаве на здравствено осигурање како +и на вријеме регулисали свој статус. Више 

информација о свим актима везаних за ову о+ласт доступно је и на www.zdravstvo-srpske.org  

Лична карта 

Изјава да не остварује право по неком другом основу 

Налаз и мишљење надлежног доктора 

За жене у вези са планирањем породице, труднице 

и породиље до 12 мјесеци послије порођаја: 

Лична карта 

Увјерење о историји пре+ивалишта 

Изјава да није корисник пензије од иностраног исплатиоца 

За лица старија од 65 година живота: 

Лична карта 

Изјава да не остварује права по неком другом осниву 

Рјешење надлежног органа 

Лица са инвалидитетом и за лица у стању менталне 

ретардације: 

Лична карта 

Изјава да не остварује право по неком другом основу 

Кућна листа 

Потврда Пореске управе РС о висини опорезивих прихода 

за све чланове домаћинства (издаје се у ФЗО РС) 

За лица +ез прихода: 

Лична карта 

Изјава да не остварује право по неком другом основу 

Копија ID-a легитимације (Института за ријетке болести) 

За лица о+ољела од ријетких +олести које утврђује: 

Лична карта 

Изјава да не остварује право по неком другом основу 

Налаз и мишљење надлежног доктора 

Лична карта 

Изјава да не остварује право по неком другом основу 

Налаз и мишљење надлежног доктора 

За лица која живе са ХИВ инфекцијом или која +олују од АИДС-а 

или других заразних +олести које су утврђене посе+ним законом 

којим се уређује о+ласт заштите становништва од заразних +олести, 

као и за лица која +олују од малигних +олести, хемофилије, 

шећерних +олести, психозе, епилепсије, мултипле склерозе, 

цистичне фи+розе, реуматске грознице. Такође, за о+ољела, 

односно повређена лица којима се пружа хитна медицинска помоћ, 

те за лица у вези са давањем и примање људских органа, ћелије и 

ткива потре+но је сљедеће:  

За лица у стању вигиналне коме, као и за лица у 

терминалној фази хроничне +у+режне инсуфицијенције: 


