
 

Е КАРТИЦА: Шта је потребно да знате? 

 мај 2021.  

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

Поштовани осигураници, 

 

Фонд здравственог осигурања 

Републике Српске са изабраним 

партнерима предано ради на 

једном од најважнијих пројеката у 

Српској  - Интегрисани здравствени  

информациони систем (ИЗИС). Као 

продукт тог рада су, између 

осталог, и електронске картице 

које су спремне за осигурана лица, 

у оним општинама у којима је 

почела примјена ИЗИС-а.  

Електронска картица замјењује 

папирну здравствену књижицу и 

може се користити у свим  јавним 

здравственим установама у којима 

се већ примјењује ИЗИС. 

 

Шта је електронска картица? 

 

Електронска картица је 

намијењена осигураним лицима и 

Ваш Фонд здравственог осигурања  

 

замјењује досадашњу здравствену 

књижицу. Садржи име и презиме 

осигураникa,  датум рођења, 

идентификациони број 

осигураника, као и број картице. 

Електронска картица служи за 

провјеру  статуса осигурања, 

односно да ли је уплаћен допринос 

за здравствено осигурање. 

 

ВАЖНО: Електронске картице су 

израђиване на основу евиденција 

осигураника регистрованих у 

тимовима породичне медицине. У 

случају да се деси да за неко 

осигурано лице није израђена 

електронска картица, јер нпр. лице 

није било регистровано у тим 

породичне медицине, осигурано 

лице може у нашим пословницама 

поднијети захтјев за картицу и у 

најкраћем могућем року картица 

ће бити израђена. 

 

 

Како се добија електронска 

картица? 

 

Електронска картица се добија на 

шалтеру Фонда у свим нашим 

пословницама/експозитурама, 

односно на мјестима гдје се 

овјеравају здравствене књижице. 

За преузимање  картице није 

одређен рок, првенствено како се 

не би стварале гужве у 

пословницама.  

Прва картица је бесплатна, а 

приликом уручивања прве картице 

није потребно подносити захтјев, 

већ се само потпише потврда о 

преузимању картице. Осигурано 

лице може да преузме картице и 

за чланове свога домаћинства или 

уже породице.  

 

ВАЖНО: Е картица ће се до 

потпуне имплементације ИЗИС-а 

користи упоредо са досадашњом 

здравственом књижицом. Дакле, 

истовремено  ће важити и 

електронска картица, као и 

садашња здравствена књижица 

док у потпуности не заживи е 

здравство. 

 

Да ли се електронска картица 

овјерава? 

 

Са употребом е картице престаје 

потреба за овјеравањем 

здравствене књижице. 

 

ВАЖНО: У случају да изгубите 

електронску картицу, оштетите је 

или у случају промјене личних 

података, у надлежној пословници 

Фонда можете да поднесете 

захтјев за добијање нове картице.  


