
Здравствена књижица вриједи више ако знаш права  Број: 8, јун 2012. г. 

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

� Инфо телефон 051 249 238 - телефон заштитника права осигураних лица намијењен за питања из обавезног 

здравственог осигурања, као и за пријаву у случају кршења права осигураника. На овом броју можете сазнати и ко је 

заштитник права у вашој општини.  

� Инфо телефон 051 249 222 - намијењен за питања у вези са лијековима које финансира Фонд;  

� Инфо телефон 13 71 – намијењен за питања из обавезног здравственог осигурања. (Број је отворен у сарадњи са Хало 

центром Пошта Српске и позив на овај број кошта 0,45 КМ по минуту без ПДВ-а);  

� Web: www.zdravstvo-srpske.org  

� Е-mail: zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org и portparol@zdravstvo-srpske.org  

Како до информација о правима из  
обавезног здравственог осигурања?  

 

 Осигураници 
Период на који се 
овјерава књижица 

Услов за овјеру  

Дјеца до 15 година  Три мјесеца Пријава на здр. осигурање 

Труднице  Три мјесеца 
Пријава на здр. осигурање 

(на увид љекарски налаз)  

Жене за вријеме породиљског 

одсуства 
Три мјесеца 

Пријава на здравствено осигурање 

(на увид родни лист дјетета или 

отпусно писмо)  

Корисници пензије  
Једном 

-приликом издавања књижице 

Пријава на здр. осигурање,  

уплаћен допринос 

Лица за која се редовно уплаћују 

доприноси 
Три мјесеца 

Пријава на здр. осигурање,  

уплаћен допринос 

Лица чији је уплатилац 

доприноса Завод за 

запошљавање 

До датума до којег је лице 

редовно пријављено у Заводу 

Пријава на здр. осигурање, 

уплаћен допринос 

(на увид контролни картон)  

Остали Мјесец дана 
Пријава на здр. осигурање,  

уплаћен допринос 

Ко може да овјери књижицу на дужи период? 

Период на који се овјерава књижица 

ВАЖНО: Сва осигурана лица, укључујући и пензионере, не морају да здравствене књижице мијењају новим све док 

им се постојећа не попуни, оштети или је евентуално изгубе. 

Фонд здравственог осигурања РС одређеним 

категоријама осигураних лица овјерава здравствену 

књижицу на период који је дужи од мјесец дана. 

Поред осигураних лица којима је књижица и раније 

овјеравана на дужи период (дјеца, труднице, 

породиље), од јуна књижица се на период до три 

мјесеца овјерава и осигураним лицима за које се 

доприноси уплаћују редовно (у континуитету). 

Такође, осигураним лицима чији је уплатилац 

доприноса Завод за запошљавање РС књижица се 

овјерава до датума до којег је осигурано лице редовно 

пријављено у Заводу. Приликом овјере књижице ова 

лица на увид треба да дају контролни картон о 

пријављивању незапосленог лица. 

Поменуте новине су уведене како би се смањиле гужве у 

шалтер салама пословница Фонда, с циљем да 

осигураници краће чекају, нарочито почетком мјесеца 

када су највеће гужве.  


