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ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 44. став 12. и члана 101. став 1. тачка 3. Закона о обавезном 

здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/22 и 132/22)  

уз Сагласност министра здравља и социјалне заштите, бр. -----------------------------  

од ----------------------, Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, 

на ------------------------ сједници, одржаној --------- 2023. године,  д о н о с и 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ  

ЗА ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА 
 

 

ГЛАВА I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописују се услови и поступак за обезбјеђивање медицинских 

средстава, стандард квалитета, цјеновник и листа медицинских средстава која се 

финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања. 

 

Члан 2. 

 

(1) Право на медицинска средства у складу са одредбама Закона о обавезном 

здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/22 и 132/22)  

- у даљем тексту; Закон, обухвата медицинска средства која: 

1) се привремено или трајно уграђују у дијелове тијела ради стимулације функције 

органа и система органа, 

2) служе за функционалну и/или естетску замјену изгубљеног дијела тијела, 

омогућавају ослонац и стабилност, спречавају настанак деформитета или коригују 

постојећи деформитет, олакшавају вршење основних животних функција, омогућавају 

повећање самосталности у свакодневним активностима и савладавање препрека у 

животној средини. 

(2) Медицинска средства која се привремено или трајно уграђују у дијелове тијела 

ради стимулације функције органа и система органа обезбјеђује и финансира здравствена 

установа. 

(3) Медицинска средства која служе за функционалну и/или естетску замјену 

изгубљеног дијела тијела, омогућавају ослонац и стабилност, спречавају настанак 

деформитета или коригују постојећи деформитет, олакшавају вршење основних 

животних функција, омогућавају повећање самосталности у свакодневним активностима 

и савладавање препрека у животној средини, обезбјеђује и финансира Фонд здравственог 

осигурања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), уз могућност прописивања обавезе 

плаћања партиципације или доплате за већи стандард квалитета медицинског средства. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Члан 3. 

 

(1) Медицинско средство које се обезбјеђује осигураном лицу може бити: 

1) израђено по мјери осигураног лица,  

2) серијски произведено уз потребу прилагођавања осигураном лицу, или  

3) серијски произведено без потребе прилагођавања осигураном лицу. 

(2) Медицинска средства из става 1. овог члана су: 

1) произведена, постављена, одржавана и употријебљена према прописаним 

условима за намјену за коју су произведена тако да не угрожавају здравље 

корисника и других лица,  

2) произведена од материјала који одговара намјени, квалитету и прописаним 

стандардима, и 

3) уписана у Регистар медицинских средстава Агенције за лијекове и медицинска 

средства Босне и Херцеговине, у складу са прописима којима је уређена област 

лијекова и медицинских средстава. 

 

Члан 4.  

 

(1) Осигурано лице има право на ново медицинско средство и право на поправку 

одобреног медицинског средства које користи према прописаним медицинским 

индикацијама, условима за остваривање права на медицинско средство, стандарду 

материјала, цјеновнику, количини и року трајања, у складу са одредбама овог 

Правилника и Закона, уз примјену прописа који уређује висину и начин плаћања 

партиципације. 

(2) Осигурано лице сноси трошкове поправке медицинског средства или трошкове 

поправке дијела медицинског средства ако намјерно, због крајње непажње или 

неадекватне употребе уништи или поквари медицинско средство или дио медицинског 

средства, и у том случају не може остварити право на ново, а исто медицинско средство, 

до истека прописаног рока трајања одобреног медицинског средства које користи. 

 

Члан 5. 

 

(1) Предлагање и прописивање медицинског средства, односно поправке 

медицинског средства врши овлашћени доктор медицине који је запослен у здравственој 

установи у Републици Српској са којом Фонд има закључен уговор (у даљем тексту: 

уговорна здравствена установа) и којем је Фонд додијелио шифру за прописивање 

медицинских средстава (у даљем тексту: овлашћени доктор медицине). 

(2) Осигураном лицу се право на ново медицинско средство или поправку одобреног 

медицинског средства које користи обезбјеђује: 

1) код правног субјекта регистрованог код надлежног органа са којим Фонд има 

закључен уговор о испоруци медицинских средстава на налог, или  

2) у апотеци на рецепт према закљученим уговорима након спроведеног поступка 

јавне набавке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГЛАВА II 

УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА 

 

1. Листе медицинских средстава  

 

Члан 6. 

 

Медицинска средства која се привремено или трајно уграђују у дијелове тијела ради 

стимулације функције органа и система органа које обезбјеђује и финансира здравствена 

установа из члана 2. став 1. тачка 1) овог Правилника садржана су у Листи која се налази 

у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио. 

 

Члан 7. 

 

(1) Медицинска средства из члана 2. став 1. тачка 2) овог Правилника која се 

финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања садржана су у Листи која се 

налази у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио. 

(2) У Листи из става 1. овог члана садржан је преглед медицинских средстава  

са подацима о шифри и називу медицинског средства, специјалност доктора медицине 

који предлаже обезбјеђивање медицинског средства, начин одобравања, утврђену 

обавезу враћања, могућност одобравања поправке, рок трајања или количина, 

медицинске индикације и услови за остваривање права на медицинско средство  

и стандард материјала од којег се медицинско средство израђује. 

 

 

2. Врсте медицинских средстава према Листи медицинских средстава која се 

финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања 

 

Члан 8. 

 

Листа медицинских средстава која се финансирају из средстава обавезног 

здравственог осигурања из члана 7. став 1. овог правилника (у даљем тексту: Листа) 

обухвата сљедеће врсте медицинских средстава: 

1) ортопедска медицинска средства, 

2) офталмолошка и оптичка медицинска средства, 

3) слушна медицинска средства, 

4) медицинска средства за омогућавање гласа и говора, 

5) дентална медицинска средства, 

6) тифлотехничка медицинска средства и 

7) друга медицинска средства. 

 

Члан 9. 

 

Ортопедска медицинска средстава обухватају протезе за доње екстремитете, протезе 

за горње екстремитете, ортопротезе и ортозе, ортопедску обућу, штаке, штапове  

и ходаљке, инвалидска колица и додатке уз инвалидска колица. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Члан 10. 

 

(1) Протезе за доње екстремитете обухватају протезе за стопала, поткољене протезе, 

наткољене протезе и додатке уз протезе, које се обезбјеђују осигураном лицу коме 

недостаје дио или цијела нога. 

(2) Протезе за горње екстремитете обухватају протезе за шаку и прсте, подлакатне 

протезе, надлакатне протезе и додатке уз протезе, које се одобравају осигураном лицу 

коме недостаје дио или цијела рука. 

 

Члан 11. 

 

(1) Врсту протезе из члана 10. овог Правилника осигураном лицу прописује 

овлашћени доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине у складу  

са медицинским индикацијама према Листи из члана 7. став 1. овог правилника које 

зависе од доба осигураног лица, узрока и висине ампутације, клиничког статуса и нивоа 

активности. 

(2) Прво протетисање и апликација протезе обавља се током прве болничке 

медицинске рехабилитације у уговорној здравственој установи која је оспособљена за 

производњу и апликацију ортопедских помагала, а свако сљедеће протетисање или 

замјена лежишта протезе обавља се код испоручиоца медицинског средства. 

(3) Осигурано лице има право на замјену лежишта протезе због насталих анатомских 

промјена на батаљку, уколико се постојеће лежиште не може оспособити за употребу 

додатном корекцијом или ношењем већег броја навлака за батаљак. 

(4) Осигурано лице које је корисник лајнер протезе нема право на навлаке за батаљак. 

(5) Осигурано лице које је корисник протезе стопала нема право на дерма гел навлаке 

за батаљак. 

 

Члан 12. 
 

(1) Ортопротеза се одобрава осигураном лицу код урођеног недостатка дијела ноге 

или код скраћења ноге из било којег узрока који се не може кориговати ортопедском 

ципелом. 

(2) Ортоза за кичму и ортоза за екстремитете се одобрава осигураном лицу ради 

спречавања или корекције деформација, контроле покрета и постизања стабилизације 

или растерећења горњих и доњих екстремитета и кичме. 

 

Члан 13. 

 

(1) Врсту ортопротезе или ортозе из члана 12. овог правилника осигураном лицу 

прописује овлашћени доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине  

у складу са медицинским индикацијама према Листи из члана 7. став 1. овог правилника 

које зависе од доба осигураног лица, узрока и врсте деформитета, клиничког статуса  

и нивоа активности. 

(2) Прва апликација ортопротезе осигураном лицу примјењује се у уговорној 

здравственој установи оспособљеној за производњу и апликацију ортопедских помагала, 

а свака сљедећа апликација или замјена лежишта ортопротезе примјењује се код 

испоручиоца медицинског средства. 

(3) Осигурано лице има право на ново лежиште ортопротезе када је таква измјена 

неопходна због анатомских промјена, уколико се постојеће лежиште не може оспособити 

за употребу додатном корекцијом. 

 

 

 



 

 

 

(4) Прва апликација ортоза за наткољеницу (четвородијелни и тродијелни Хесинг 

апарат) се осигураном лицу примјењује у уговорној здравственој установи, 

оспособљеној за производњу и апликацију ортопедских помагала, а свака сљедећа 

апликација примјењује се код испоручиоца медицинског средства. 

(5) Свака апликација корективних ортоза за кичму осигураном лицу се примјењује  

у уговорној здравственој установи оспособљеној за производњу и апликацију 

ортопедских помагала. 

 

Члан 14. 

 

(1) Ортопедска обућа обухвата ортопедске ципеле за одрасле, ортопедске ципеле  

за дјецу и ортопедске улошке. 

(2) Ортопедске ципеле се одобравају осигураном лицу које може да се креће (хода) 

уколико: 

1) због болести или деформитета стопала не може да користи конфекцијску обућу, 

2) је ортопедска обућа неопходна за коришћење ортозе за доње екстремитете, 

ортопротезе или Шопарт апарата, или 

3) се корекција деформитета не може постићи ортопедским улошцима. 

(3) Осигурано лице уз ортопедску ципелу има право и на ципелу за здраву ногу. 

 

Члан 15. 

 

(1) Врсту ортопедске обуће из члана 14. овог Правилника осигураном лицу 

прописује овлашћени доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине  

у складу са медицинским индикацијама према Листи из члана 7. став 1. овог правилника. 

(2) Осигурано лице има право на индивидуално израђене ортопедске ципеле  

од природне коже, са или без повишења, у количини и под условима прописаним  

у Листи из члана 7. став 1. овог правилника. 

(3) Осигурано лице од навршене 3. до навршене 18. године живота има право  

на индивидуално израђене ортопедске улошке израђене од пјенастог материјала или 

коже у количини и под условима прописаним у Листи из члана 7. став 1. овог правилника, 

а осигураном лицу се у овом случају може одобрити само једно медицинско средство,  

и то ортопедске ципеле или ортопедски улошци. 
 

Члан 16. 

 

Медицинска средства за омогућавање кретања обухватају: штаке (подлакатне или 

потпазушне), штап са три или четири ослонца, сталак за ходање (обични дубак за дјецу 

и одрасле), сталак за вертикализацију (за дјецу и одрасле) и инвалидска колица. 

 

Члан 17. 

 

(1) Медицинска средства из члана 16. овог Правилника осигураном лицу прописује 

овлашћени доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине у случају 

повреде или болести, зависно од функционалног статуса у складу са медицинским 

индикацијама према Листи из члана 7. став 1. овог правилника, на сљедећи начин: 

1) штаке се прописују код постоперативних и посттрауматских стања на доњим 

екстремитетима и болести код којих је ход могућ само уз употребу штака, 

2) штап са три или четири ослонца се прописује код једностране одузетости, 

3) сталак за ходање (обични дубак за дјецу и одрасле) се прописује код отежаног 

ходања након оперативног лијечења, отежаног ходања због реуматских  

и неуролошких болести, те код посттрауматских стања и ампутација доњих 

екстремитета,  



 

 

 

4) сталак за вертикализацију (за дјецу и одрасле) се прописује код оштећења  

и обољења централног нервног система и неуромускуларних обољења, 

5) инвалидска колица се прописују када због болести или повреде, није могуће да 

се помоћу других медицинских средстава оспособи да хода. 

(2) Овлашћени доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине 

осигураном лицу, у зависности од медицинске индикације и других услова наведених  

у Листи из члана 7. став 1. овог правилника, може прописати сљедећа инвалидска колица: 

1) инвалидска колица за особу зависну од другог лица, 

2) инвалидска колица за собну и вањску употребу - активна, 

3) лака активна колица, 

4) тоалетна колица, 

5) инвалидска колица за собну и вањску употребу са погоном на једну руку, 

6) електромоторна инвалидска колица, 

7) инвалидска колица за дјецу зависну од другог лица, 

8) инвалидска колица за дјецу за самосталну употребу и 

9) инвалидска колица за дјецу - прилагођена. 

(3) Осигурано лице, у року који је прописан Листом из члана 7. став 1. овог 

правилника има право на једна инвалидска колица, и то од навршене друге године 

живота. 

(4) Осигурано лице до навршене 26. године живота које је на редовном школовању, 

има право на још једна инвалидска колица стандардне израде на ручни погон или 

тоалетна колица, чији се рок трајања утврђује у двоструком трајању. 

(5) Осигурано лице којем су електромоторна инвалидска колица одобрена од стране 

Фонда има право на акумулатор, а осигурано лице којем је од стране Фонда одобрено 

трајно коришћење активних или електромоторних инвалидских колица има право  

на антидекубитални јастук пуњен ваздухом. 

(6) Осигурано лице којем су одобрена инвалидска колица, у зависности од клиничког 

статуса, има право на сљедеће додатке уз колица: 

1) наслон за главу, 

2) пелоте за главу, 

3) сигурносни појас/прслук за грудни кош, 

4) пелоте за труп, 

5) абдукциони клин, 

6) пелоте за кољено, 

7) каишеве за позиционирање стопала и 

8) каишеве за стабилизацију трупа и карлице. 
 

Члан 18. 

 

(1) Офталмолошка и оптичка медицинска средстава обухватају наочале и контактна 

сочива, а осигураном лицу се може прописати само једна врста медицинског средства – 

наочале или контактна сочива. 

(2) Право на медицинско средство из групе офталмолошких и оптичких 

медицинских средстава има осигурано лице до навршених 18 година живота и осигурано 

лице од 18 до навршених 26 година живота које је на редовном школовању. 

(3) Право на наочале обухвата оквире за наочале израђене од пластике, стакла  

за корекцију вида, наочале са тамним стаклима за слијепа лица и тамне наочале са 

бочним штитницима. 

(4) Осигураном лицу до навршене 18 године живота оквири за наочале одобравају се 

на период од 24 мјесеца, а осигураном лицу од 18 до навршених 26 година живота које 

је на редовном школовању оквири за наочале се одобравају на период од 60 мјесеци. 

 

 



 

 

 

(5) Право на стакла за корекцију вида обухвата: 

1) стакла за корекцију поремећаја вида (аметропија) до 6.0 D, која се одобравају на 

период од 12 мјесеци, осим у случају промјене диоптрије од 0.5 код осигураног 

лица до навршене 18. године живота и 1.0 код осигураног лица од 18. до 

навршене 26. године живота које је на редовном школовању, када се стакла 

одобравају и прије истека рока од 12 мјесеци, 

2) лентикуларна стакла, која се одобравају код аметропије изнад 6.0 D, на период 

од 12 мјесеци, осим у случају промјене диоптрије од 0.5 код осигураног лица до 

навршене 18. године живота и 1.0 код осигураног лица од 18. до навршене 26. 

године живота које је на редовном школовању, када се стакла одобравају и прије 

истека рока од 12 мјесеци, 

3) систем сочива - телескопске наочале (монокуларне или бинокуларне), које се 

одобравају осигураном лицу са слабовидошћу мањом од 0.4, код сваке промјене 

диоптрије, без обзира на узраст, 

4) призматска стакла, која се одобравају код хетерофорије и страбизма, осигураном 

лицу до навршене 7. године живота на период од 12 мјесеци и осигураном лицу 

од 7. до навршене 18. године живота на период од 24 мјесеца. 

(6) Осигурано лице има право на сљедеће врсте контактних сочива када наочалама 

није могуће постићи задовољавајућу оштрину вида код постојања астигматизма већег од 

2/1.0 и/или сфере веће од 2.0 D: 

1) контактна сочива - полутврда се прописују осигураном лицу до навршене 18. 

године живота и осигураном лицу од 18. до навршене 26. године живота које је 

на редовном школовању, код сљедећих медицинских индикација: кератоконус, 

анизометропија, миопија, хиперметропија и астигматизма већег од 2.0.,  

2) полутврда торична контактна сочива се прописују осигураном лицу до навршене 

18. године живота код астигматизма већег од 2.5, а уколико постоје медицинске 

индикације за коришћење полутврдих торичних сочива и код осигураног лица  

од 18. до навршене 26. године живота које се налази на редовном школовању, 

поред партиципације се плаћа и разлика у цијени у односу на полутврда 

контактна сочива, 

3) контактна сочива - мека се прописују осигураном лицу до навршене 18. године 

живота и осигураном лицу од 18. до навршене 26. године живота које је на 

редовном школовању код сљедећих медицинских индикација: миопије, 

хиперметропије и већег астигматизма од 1.0., и 

4) мека торична контактна сочива се прописују осигураном лицу до навршене 18. 

године живота код астигматизма већег од 2/1, а уколико постоје медицинске 

индикације за коришћење меких торичних контактних сочива и код осигураног 

лица од 18. до навршене 26. године живота које је на редовном школовању, поред 

партиципације се плаћа и разлика у цијени у односу на контактна сочива - мека. 

(7) Контактна сочива - полутврда и полутврда торична контактна сочива одобравају 

се осигураном лицу под истим условима из става 6. т. 1. и 2. овог члана и код план 

диоптрије (0 D) када осигурано лице има већи астигматизам код којег наочалама није 

могуће постићи задовољавајућу оштрину вида. 

(8) Право на медицинско средство из групе офталмолошких и оптичких 

медицинских средстава се одобрава без обзира на узраст, у сљедећим случајевима: 

1) систем сочива - телескопске наочале (монокуларне или бинокуларне) се 

одобравају осигураном лицу са слабовидошћу мањом од 0.4, код сваке промјене 

диоптрије,  

2) наочале са тамним стаклима за слијепе се одобравају слијепом осигураном лицу  

и осигураном лицу којем је ношење ових наочала неопходно због трајне 

унакажености, и 

3) тамне наочале са бочним штитницима се одобравају слабовидом осигураном 

лицу у случају болести мрежнице (аблација, тумори, траума). 



 

 
 

Члан 19. 

(1) Слушна медицинска средстава обухватају слушни апарат и слушну оливу која се  

одобрава у правилу за једно уво. 

(2) Право на слушни апарат и индивидуалну оливу осигурано лице има у количини 

и под условима прописаним у Листи из члана 7. став 1. овог Правилника. 

(3) Осигурано лице нема право на слушни апарат када је слух на једном уву уредан 

(на нивоу 20 dB у говорном подручју до 2000 Hz) и довољан за обављање већине послова, 

нормално школовање и за послове на којима није потребно бинаурално слушање  

и у случају тоталне глувоће без резидуалног остатка. 
 

Члан 20. 

 

Медицинско средство за омогућавање гласа и говора у случају тоталне 

ларингектомије је апарат за омогућавање гласа и говора (електроларингс). 
 

Члан 21. 

 

Дентална медицинска средства обухватају покретну зубну протезу, ортодонтске 

апарате (активни покретни, функционални), денталне надокнаде код урођених или 

стечених аномалија, сплинтове и оптураторе. 
 

Члан 22. 

 

(1) Осигурано лице изнад 65 година живота има право на тоталну покретну зубну 

протезу израђену од акрилата и иста се одобрава трајно. 

(2) Осигурано лице до навршене 18. године живота код постојања аномалија на 

вилици које је могуће отклонити или ублажити има право на ортодонтски апарат, израђен 

од акрилата и метала. 

(3) Осигурано лице код урођених или стечених аномалија има право на денталне 

надокнаде и фиксни ортодонтски апарат. 

(4) Право на фиксни ортодонтски апарат из става 3. овог члана могуће је остварити 

на основу мишљења конзилијума кога чине доктори специјалисти из сљедећих области: 

пластична и реконструктивна хирургија, педијатрија, оториноларингологија, максилофа-

цијална хирургија и ортодонција. 

(5) Осигурано лице код којег је због трауме неопходна имобилизација безубих 

вилица има право на сплинтове за безубе вилице. 

(6) Осигурано лице, код којег је присутна ресекција ткива орофацијалног система 

као посљедица трауме или операције малигних неоплазми, има право на оптуратор плочу 

без зуба. 

 

Члан 23. 

 

Тифлотехничка медицинска средства обухватају Брајеву писаћу машину, рачунар са 

говорним софтвером, репродуктор и бијели штап за слијепе. 

 

Члан 24. 

 

(1) Осигурано лице којем је оштрина вида на оба ока 0,05 и мања (слијепо лице) има 

право на једно од медицинских средстава по властитом избору: Брајеву писаћу машину, 

рачунар опремљен говорним софтвером или репродуктор. 

(2) Слијепо осигурано лице до навршене 26. године живота које се налази на 

редовном школовању има право на Брајеву писаћу машину уколико познаје Брајево 

писмо, што се доказује потврдом Савеза слијепих Републике Српске. 

 



 

 

(3) Слијепом осигураном лицу које није на редовном школовању може бити 

одобрена Брајева писаћа машина, уколико је одобравање овог медицинског средства 

препоручио Савез слијепих Републике Српске због специфичне активности слијепог 

осигураног лица. 

(4) Слијепо осигурано лице од 10. до навршене 35. године живота има право на 

рачунар са говорним софтвером уколико је завршило информатичку обуку, што се 

доказује потврдом Савеза слијепих Републике Српске. 

(5) Слијепо осигурано лице од навршене 35. године живота има право на рачунар са 

говорним софтвером, уколико коришћењем наведеног медицинског средства обезбјеђује 

егзистенцију, уз препоруку Савеза слијепих Републике Српске. 

(6) Слијепо осигурано лице које се налази на редовном школовању има право на 

репродуктор, уколико је члан специјалне библиотеке за слијепа лица и које је савладало 

обуку руковања овим медицинским средством, што доказује потврдом Савеза слијепих 

Републике Српске. 

(7) Бијели штап за слијепа лица одобрава се слијепом осигураном лицу на период од 

12 мјесеци. 
 

Члан 25. 

 

Друга медицинска средстава обухватају сљедеће врсте медицинских средстава: 

1) гастроинтестинална медицинска средства, 

2) медицинска средства за урогенитални систем и инконтиненцију, 

3) медицинска средства за респираторни систем, 

4) антидекубитална медицинска средства, 

5) медицинска средства код дијабетеса, 

6) естетска медицинска средства и 

7) остала медицинска средства. 

 

Члан 26. 

 

(1) Осигурано лице код којег је уграђена привремена или трајна стома има право  

на стома медицинска средства према медицинској индикацији и условима прописаним 

Листом из члана 7. став 1. овог правилника, а осигурано лице које има уграђене двије 

стоме има право на двоструку количину стома медицинских средстава. 

(2) Осигурано лице код којег је уграђена привремена или трајна стома и којем је 

одобрена врећица за стому са уграђеном диск подлогом нема право на појединачне групе 

дискова. 

 

Члан 27. 

 

(1) У случају инконтиненције, односно ретенције урина осигурано лице има право 

на медицинско средство за урогенитални систем и инконтиненцију према медицинској 

индикацији и условима прописаним Листом из члана 7. став 1. овог правилника, те се 

осигураном лицу прописује једно медицинско средство, осим у случају да медицинска 

индикација захтијева прописивање сета урогениталних медицинских средстава, што се 

потврђује мишљењем најмање два доктора медицине специјалиста одговарајуће гране 

медицине. 

(2) Осигурано лице код којег је изведена уростома, поред права на дискове  

и уростома кесе, има право и на урин кесе према количини прописаној у Листи из члана 

7. став 1. овог правилника. 

(3) Осигурано лице од навршене треће године живота има право на пелене за дјецу, 

односно на пелене за одрасле у количини и под условима прописаним Листом из члана 

7. став 1. овог правилника. 

 



 

 

(4) Осигураном лицу (дјетету) које има преко 26 kg могу се прописати пелене  

за одрасле, уколико су испуњене медицинске индикације које су прописане за пелене за 

дјецу, уз потврду изабраног доктора медицине специјалисте породичне медицине, 

односно изабраног доктора медицине специјалисте педијатрије. 

 

Члан 28. 

 

(1) Медицинска средства за респираторни систем за потребе лијечења у кући 

обухватају: инхалатор, инхалатор за обољеле од цистичне фиброзе, ендотрахеалну 

канилу, транстрахеални катетер (назални или биназални) и концентратор кисеоника. 

(2) Медицинска средства из става 1. овог члана се прописују и одобравају 

осигураном лицу према медицинској индикацији и условима прописаним Листом  

из члана 7. став 1. овог правилника. 

 

Члан 29. 

 

(1) Антидекубитална медицинска средства обухватају антидекубитални душек, 

антидекубитални јастук и болеснички кревет (са или без трапеза). 

(2) Медицинска средства из става 1. овог члана се прописују и одобравају 

осигураном лицу према медицинској индикацији и условима прописаним Листом  

из члана 7. став 1. овог правилника. 

 

Члан 30. 

 

(1) Медицинска средства код дијабетеса обухватају апарат за одређивање глукозе  

у крви, инсулинске шприцеве и игле, траке за мјерење шећера у урину, дијагностичке 

траке за мјерење шећера у крви и ланцете. 

(2) Медицинска средства код дијабетеса обухватају и сљедећа медицинска средства 

потребна за функционисање уграђене инсулинске пумпе: катетер за инсулинску пумпу, 

резервоар за инсулин и батерије. 

(3) Медицинска средства из ст. 1. и 2. овог члана се прописују и одобравају 

осигураном лицу према медицинској индикацији, условима и количини прописаним 

Листом из члана 7. став 1. овог правилника. 

 

Члан 31. 

 

(1) Естетска медицинска средства обухватају: протезу за дојку, специјални грудњак 

за протезу дојке (једнодијелни или дводијелни) и власуљу. 

(2) Медицинска средства из става 1. овог члана се прописују и одобравају 

осигураном лицу према медицинској индикацији и условима прописаним Листом из 

члана 7. став 1. овог правилника. 

 

Члан 32. 

 

(1) Остала медицинска средства из члана 25. став 1. тачка 7) овог правилника 

обухватају: појас за килу (једнострани или обострани, са или без суспензоријума), 

еластични компресивни терапијски рукав са рукавицом, еластичне компресивне 

градуисане терапијске чарапе и еластичне компресивне чарапе. 

(2) Медицинска средства из става 1. овог члана се прописују и одобравају 

осигураном лицу према медицинској индикацији и условима прописаним Листом из 

члана 7. став 1. овог правилника. 

 

 

 



 

 

 

3. Приједлог за стављање новог медицинског средства на Листу  

 

Члан 33. 

 

(1) Приједлог за стављање новог медицинског средства на Листу из члана 7. став 1. 

овог правилника Фонду може поднијети: 

1) правни субјект са сједиштем у Босни и Херцеговини који је регистрован за 

производњу медицинског средства или носилац дозволе за стављање 

медицинског средства у промет, 

2) здравствена установа са сједиштем у Републици Српској, и  

3) струковно и друго удружење са сједиштем у Републици Српској. 

(2) Уз приједлог из става 1. овог члана се доставља студија оправданости стављања 

медицинског средства на Листу из члана 7. став 1. овог правилника и приједлог цијене 

са калкулацијом. 

(3) Студија оправданости из става 2. овог члана садржи индикације у којима се 

медицинско средство примјењује, терапијске предности у односу на медицинска 

средства која се налазе на Листи из члана 7. став 1. овог правилника, статус предложеног 

медицинског средства у европским земљама за које постоје подаци, упутство о начину 

примјене медицинског средства, опис ефекта коришћења, карактеристике медицинског 

средства, популацију осигураних лица којој је медицинско средство намијењено са 

подацима о броју корисника у претходне двије године и податке о евентуално потребним 

комплементарним медицинским средствима која су потребна ради обезбјеђивања 

функционалности предложеног медицинског средства. 

 

Члан 34. 

 

Приједлог из члана 33. овог правилника може се поднијети најкасније до 31. августа 

текуће године за наредну годину, а Фонд разматра приједлог у складу са процијењеним 

ефектима примјене и расположивим финансијским средствима намјењеним за 

обезбјеђивање медицинских средстава.  
 

4. Цјеновник медицинских средстава која се обезбјеђују из средстава обавезног 

           здравственог осигурања 

 

Члан 35. 

 

(1) Право на медицинско средство прописано Листом из члана 7. став 1. овог 

правилника се обезбјеђује из средстава обавезног здравственог осигурања у складу са 

цијеновним стандардом, уз примјену прописа који уређује висину и начин плаћања 

партиципације. 

(2) Цјеновни стандард из става 1. овог члана је прописан Цјеновником који се налази 

у Прилогу 3. овог правилника и чини његов саставни дио. 

(3) Цјеновни стандард за медицинска средства прописана Листом из члана 7. став 1. 

овог правилника која се осигураном лицу обезбјеђују на рецепт се одређује у поступку 

јавне набавке. 

 

Члан 36. 

 

Испоручилац може на захтјев осигураног лица којем је одобрена набавка 

медицинског средства испоручити медицинско средство урађено од материјала који 

превазилази стандард прописан Листом из члана 7. став 1. овог правилника и које је 

скупље од цијене утврђене Цјеновником из члана 35. овог правилника, а у том случају 

разлику у цијени медицинског средства сноси осигурано лице. 



 

 

 

 

5. Предлагање и прописивање набавке/поправке медицинског средства  

           из Листе 

 

Члан 37. 

 

(1) Приједлог за набавку/поправку медицинског средства прописаног Листом из 

члана 7. став 1. овог правилника даје: 

1) овлашћени доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине 

уговорне здравствене установе, 

2) конзилијум који чине три доктора медицине специјалисте одговарајуће гране 

медицине из уговорне здравствене установе, или 

3) стручни тим одговарајуће гране медицине уговорне здравствене установе. 

(2) Предлагање и прописивање медицинског средства обавља овлашћени доктор 

медицине, и то: 

1) изабрани доктор медицине специјалиста породичне медицине или изабрани 

доктор медицине специјалиста педијатрије, на основу приједлога доктора 

медицине специјалисте одговарајуће гране медицине, 

2) доктор стоматологије, или 

3) доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине. 

(3) Овлашћени доктор медицине према ставу 2. овог члана медицинско средство 

прописује на обрасцу Налога за набавку/поправку медицинског средства који се налази 

у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни дио, а уз попуњен обрацас налога 

осигураном лицу даје медицинску документацију са детаљним образложењем 

медицинске индикације за предложено медицинско средство која не може бити старија 

од шест мјесеци. 

 

Члан 38. 

 

(1) Доктор медицине који је овлашћен за прописивање медицинских средстава  

за гастроинтестинални систем, за урогенитални систем и инконтиненцију и код сета 

медицинских средстава за инконтиненцију може, у зависности од здравственог стања 

осигураног лица, прописати количину медицинског средства за двомјесечне или 

тромјесечне потребе. 

(2) Прво прописивање медицинског средства за чије је прописивање овлашћен 

изабрани доктор медицине специјалиста породичне медицине или изабрани доктор 

медицине специјалиста педијатрије врши се на основу приједлога доктора медицине 

специјалисте одговарајуће гране медицине. 

(3) Када је потреба за медицинским средством из става 1. овог члана привремена, 

приједлог доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине је потребан и 

након првог прописивања медицинског средства, односно за свако наредно прописивање 

док траје потреба за медицинским средством. 

(4) Када је потреба за медицинским средством из става 1. овог члана трајна, 

приједлог доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине није потребан за 

прописивање медицинског средства наредних 12 мјесеци, а изабрани доктор медицине 

специјалиста породичне медицине или изабрани доктор медицине специјалиста 

педијатрије може код наредног прописивања медицинског средства тражити приједлог 

доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине и прије истека рока  

од 12 мјесеци. 

 

 

 

 



 

 

 

Члан 39. 

 

Када је осигураном лицу потребно обезбједити медицинско средство према 

медицинској индикацији која није прописана Листом из члана 7. став 1. овог правилника 

или када је осигураном лицу потребно обезбједити већу количину медицинског средства 

од количине прописане Листом из члана 7. став 1. овог правилника, приједлог за набавку 

на обрасцу налога из члана 37. овог правилника даје конзилијум који чине три доктора 

специјалиста или стручни тим одговарајуће гране медицине уговорне здравствене 

установе, а уз попуњен образац налога осигураном лицу се даје медицинска 

документација са детаљним образложењем изузетних медицинских разлога на којима се 

заснива приједлог која не може бити старија од шест мјесеци. 

 

Члан 40. 

 

Доктор медицине специјалиста одређене гране медицине који је овлашћен за 

предлагање набавке медицинског средства процјењује функционалност и квалитет 

медицинског средства које осигурано лице користи и набавку новог истоврсног 

медицинског средства предлаже према потребама осигураног лица, функционалности 

медицинског средства које осигурано лице користи и року трајања медицинског 

средства. 

 

Члан 41. 

 

Када је осигураном лицу потребно обезбједити ново медицинско средство иако рок 

трајања претходно одобреног истоврсног медицинског средства није истекао, приједлог 

за набавку на обрасцу налога из члана 37. овог правилника даје конзилијум који чине  

три доктора специјалиста или стручни тим одговарајуће гране медицине уговорне 

здравствене установе, а уз попуњен образац налога осигураном лицу се даје медицинска 

документација са детаљним образложењем разлога (описом анатомских промјена због 

којих медицинско средство које се користи није више функционално) на којима се 

заснива приједлог која не може бити старија од шест мјесеци. 

 

Члан 42. 

 

(1) Када је осигураном лицу потребно обезбједити поправку одобреног медицинског 

средства које користи или када је потребно обезбједити замјену нефункционалног 

резервног дијела након истека гарантног рока, приједлог за поправку на обрасцу налога 

из члана 37. овог правилника даје овлашћени доктор медицине, а уз попуњен образац 

налога осигураном лицу се даје медицинска документација са детаљним образложењем 

у којем се наводе дијелови медицинског средства које треба поправити или замијенити. 

(2) Када се у току рока трајања медицинског средства предлаже поновна поправка 

одобреног медицинског средства које осигураник користи, приједлог за поправку  

на обрасцу налога из члана 37. овог правилника даје конзилијум који чине  

три доктора специјалиста или стручни тим одговарајуће гране медицине уговорне 

здравствене установе, а уз попуњен образац налога осигураном лицу се даје медицинска 

документација са детаљним образложењем разлога на којима се заснива приједлог 

(механичко оштећење медицинског средства настало несрећним случајем  или анатомске 

и функционалне промјене). 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Одобравање набавке/ поправке медицинског средства из Листе 

 

Члан 43. 

 

(1) Захтјев за обезбјеђивање предложеног медицинског средства из Листе из члана 

7. став 1. овог правилника осигурано лице подноси Фонду у року од 30 дана од дана 

издавања налога. 

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана осигурано лице доставља налог и медицинску 

документацију прописану овим правилником. 

 

Члан 44. 

 

(1) Захтјев за обезбјеђивање поправке одобреног медицинског средства које користи 

осигурано лице подноси Фонду у року од 30 дана од дана издавања налога. 

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана осигурано лице доставља налог, медицинску 

документацију прописану овим правилником и предрачун испоручиоца или сервиса који 

је сачињен на основу медицинске документације из члана 42. овог правилника и који 

садржи спецификацију дијелова и материјала са једниничним цијенама и количинама 

према оригиналном називу и шифри произвођача уграђеног резервног дијела, као и 

технолошке операције са предвиђеним временским нормативима и цијенама израде. 

 

Члан 45. 

 

(1) Обезбјеђивање предложеног медицинског средства из Листе из члана 7. став 1. 

овог правилника, односно обезбјеђивање поправке одобреног медицинског средства које 

користи осигурано лице се одобрава од стране Фонда, на сљедећи начин: 

1) овјером налога, или 

2) овјером налога уз претходно доношење рјешења на основу приједлога Комисије 

стручно - медицинских консултаната. 

(2) Начин одобравања медицинског средства према ставу 1. овог члана је дефинисан 

Листом из члана 7. став 1. овог правилника, а рок трајања медицинског средства се 

рачуна од дана овјере налога у Фонду. 

(3) У случају када је за обезбјеђивање предложеног медицинског средства неопходно 

претходно доношење рјешења Фонда, утврђивање основаности приједлога врши 

Комисија стручно-медицинских консултаната, коју према члану 44. став 7. Закона  

о обавезном здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/22 

и 132/22) именује директор Фонда. 

(4) На основу приједлога Комисије из става 3. овог члана рјешење доноси 

руководилац филијале. 

(5) Осигурано лице има право жалбе на рјешење из става 4. овог члана у року  

од 15 дана од дана достављања рјешења, о којој рјешењем одлучује директор Фонда. 

(6) Директор Фонда према члану 44. став 10. Закона о обавезном здравственом 

осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/22 и 132/22) именује 

Комисију из реда стручних консултаната која у поступку по жалби осигураног лица врши 

стручно-медицинску оцјену основаности захтјева, те директору Фонда предлаже 

доношење рјешење по жалби. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Члан 46. 

 

(1) Захтјев за обезбјеђивање поправке медицинског средства се евидентира под 

шифром 6010651, а одобравање права на поправку код испоручиоца који је осигураном 

лицу испоручио медицинско средство се врши овјером налога уз претходно доношење 

рјешења на основу приједлога Комисије стручно - медицинских консултаната.  

(2) Услов за одобравање поправке медицинског средства је да трошкови поправке  

не прелазе 50 % цијене новог истог медицинског средства. 

(3) Када се захтјев за обезбјеђивање поправке односи на медицинско средство које је 

урађено од материјала који превазилази стандард прописан Листом из члана 7. став 1. 

овог правилника и за које је разлику и цијени приликом набавке доплатило осигирано 

лице за поправку медицинског средства се одобравају трошкови до висине трошкова 

поправке стандардног медицинског средства, а за резервне дијелове којих стандардно 

медицинско средство нема трошкове сноси осигурано лице. 

 

Члан 47. 

 

(1) Захтјев за обезбјеђивање веће количине медицинског средства из групе 

медицинских средстава код дијабетеса се евидентира под шифром 6010660. 

(2) Одобравање права на већу количину медицинског средства од количине 

прописане Листом из члана 7. став 1. овог правилника и одобравање медицинског 

средства према медицинској индикацији која није прописана Листом из члана 7. став 1. 

овог правилника се врши овјером налога уз претходно доношење рјешења, на основу 

приједлога Комисије стручно - медицинских консултаната која код рјешавања  

по захтјеву може да затражи и мишљење друге уговорне здравствене установе. 

 

Члан 48. 

 

Прво одобравање навлака за батаљак уз протезу из члана 10. овог правилника  

и прво одобравање права на пелене за одрасле из члана 27. овог правилника Фонд врши 

овјером налога уз претходно доношење рјешења на основу приједлога Комисије стручно 

- медицинских консултаната, а свако наредно одобравање Фонд врши само овјером 

налога.  

 

Члан 49. 

 

(1) Фонд  овјером налога одобрава право на медицинско средство након што утврди 

да је налог издат на начин и у складу са условима за предлагање/прописивање 

медицинског средства прописаних овим правилником. 

(2) Уколико се приликом овјере налога утврди да налог није издат на начин  

и у складу са условима за предлагање/прописивање медицинског средства прописаних 

овим правилником територијално надлежна јединица Фонда о томе обавјештава сектор 

надлежан за послове контроле. 

 

Члан 50. 

 

(1) Одобрени налог за набавку/поправку медицинског средства важи 30 дана од дана 

овјере и у том року осигурано лице се може обратити испоручиоцу медицинског 

средства. 

(2) Ако осигурано лице не затражи испоруку медицинског средства у року из става 

1. овог члана или уколико изгуби или оштети одобрени налог може се поновити поступак 

прописивања и одобравања медицинског средства. 

 



 

 

 

7. Испорука медицинског средства 

 

Члан 51. 

 

(1) Испоруку медицинских средстава из Листе из члана 7. став 1. овог правилника  

на налог Фонд обезбјеђује закључивањем уговора за једну календарску годину, и то: 

1) за испоруку денталних медицинских средстава - са јавним здравственим 

установама којима је Министарство здравља и социјалне заштите Републике 

Српске издало рјешење за производњу денталних медицинских средстава, 

2) за производњу и апликацију ортопедских помагала - са јавном здравственом 

установом у складу са чланом 89. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 57/22), 

3) за израду и испоруку ортопедских медицинских средстава, испоруку 

офталмолошких и оптичких медицинских средстава, медицинских средстава за 

омогућавање гласа и говора, тифлотехничких медицинских средстава и других 

медицинских средстава - са правним субјектима који су регистровани за 

обављање дјелатности код надлежних органа. 

(2) Уговором из става 1. овог члана се уређује предмет уговора, рок испоруке 

медицинског средства, начин и рокови плаћања испорученог медицинског средства, 

начин обављања надзора и контроле извршења уговорених обавеза, одговорност  

за штету насталу због неизвршења уговорених обавеза и друга међусобна права и обавезе 

уговорних страна. 

 

Члан 52. 

 

(1) Испоруку медицинских средстава код дијабетеса за која је Листом из члана 7. 

став 1. овог правилника прописано издавање на рецепт Фонд обезбјеђује закључивањем 

уговора са изабраним добављачем након спроведеног поступка јавне набавке. 

(2) Уговором из става 1. овог члана се дефинише и обавеза добављача 

да медицинска средства дистрибуира у апотеке са којима Фонд има закључен уговор,  

а осигурано лице остварује право на основу рецепта који изабрани доктор специјалиста 

породичне медицине издаје на обрасцу који је прописан одлуком о усвајању листе 

лијекова који се издају на рецепт. 

 

Члан 53. 

 

(1) Испоручилац обезбјеђује медицинско средство које је произведено и постављено 

у складу са чланом 3. став 2. овог Правилника и условима који су прописани Листом  

из члана 7. став 1. овог правилника према цијени која је прописана Цјеновником из члана 

35. овог правилника. 

(2) Испоручилац осигураном лицу испоручује одобрено медицинско средство одмах, 

а најкасније у року од 30 дана од дана пријема овјереног налога, ако уговором није 

другачије одређено. 

 

Члан 54. 

 

(1) Гарантни рок испорученог медицинског средства траје половину рока трајања 

медицинског средства, а за медицинско средство које се одобрава трајно гарантни рок 

испорученог медицинског средства траје пет година. 

(2) За дијелове који се уграђују у медицинско средство гарантни рок траје до истека 

гарантног рока који даје произвођач за дио који се уграђује. 

 

 



 

 

 

(3) Гарантни рок почиње да тече од датума испоруке медицинског средства 

осигураном лицу, а на налогу на основу којег је испоручио медицинско средство 

испоручилац уписује вријеме трајања гарантног рока. 

(4) У току трајања гарантног рока трошак поправке медицинског средства и замјене 

резервних дијелова сноси испоручилац. 

(5) Уколико у току трајања гарантног рока испоручилац не може да отклони квар на 

медицинском средству, дужан је осигураном лицу испоручити ново медицинско 

средство у року од 15 дана од дана пријаве квара од стране осигураног лица. 

 

Члан 55. 

 

(1) Испоручилац медицинског средства приликом испоруке новог медицинског 

средства осигураном лицу издаје гарантни лист, декларацију медицинског средства  

(у даљем тексту: декларација) и упутство о коришћењу медицинског средства. 

(2) Обавеза из става 1. овог члана односи се на сљедећа медицинска средства: 

1) ортопедска медицинска средства, 

2) слушна медицинска средства, 

3) медицинска средства за омогућавање гласа и говора, 

4) тифлотехничка медицинска средства, 

5) медицинска средства за респираторни систем, 

6) антидекубитална медицинска средства, 

7) естетска медицинска средства, 

8) остала медицинска средства из групе 7.7. Листе  

            из члана 7. став 1. овог Правилника. 

(3) Испоручилац медицинског средства декларацију издаје на обрасцу који се налази 

у Прилогу 5. овог правилника и чини његов саставни дио, а за медицинско средство које 

се израђује или поправља по мјери поред назива уграђеног дијела на обрасцу 

испоручилац наводи и шифру из оригиналног каталога произвођача. 

(4) Образац декларације испоручилац потписује и овјерава.  

(5) Образац декларације попуњава се у три примјерка, од којих један примјерак 

задржава испоручилац, један осигурано лице, а један примјерак испоручилац доставља 

надлежној служби Фонда уз фактуру. 

 

Члан 56. 

 

Приликом испоруке поправљеног медицинског средства или замијене резервног 

дијела испоручилац или сервис за поправку те врсте медицинског средства обавезан  

је поступати у складу са чл. 54. и 55. овог правилника. 

 

Члан 57. 

 

(1) Код испоруке одређених медицинских средстава је Листом из члана 7. став 1. 

овог правилника прописано присуство доктора медицине који је предложио 

обезбјеђивање медицинског средства или доктора медицине специјалисте одговарајуће 

гране медицине и овлашћеног радника Фонда. 

(2) Приликом преузимања медицинског средства у складу са ставом 1. овог члана 

констатује се да ли је исто исправно, функционално и израђено према стандардима, што 

потврђује доктор медицине који је предложио обезбјеђивање медицинског средства 

својим потписом и печатом и уписивањем датума на налогу. 

(3) У случају из става 1. овог члана, испоручилац је дужан да обавијести доктора који 

је предложио обезбјеђивање медицинског средства и Фонд о датуму испоруке 

медицинског средства најкасније три дана прије испоруке истог. 

 



 

 

 

8. Враћање медицинског средства 

 

Члан 58. 

 

(1) Након престанка потребе за коришћењем одобреног медицинског средства или 

одобрења новог истог медицинског средства, осигурано лице, односно лице које се  

о њему стара или установа у којој је осигурано лице смјештено обавезни су да врате 

сљедећа медицинска средства: 

1) штаке, 

2) штап са ослонцем, 

3) сталак за ходање, 

4) сталак за вертикализацију, 

5) сва инвалидска колица са додацима уз колица, 

6) сва тифлотехничка медицинска средства, 

7) инхалатор, 

8) болеснички кревет по потреби са трапезом, и 

9) концентратор кисеоника. 

(2) Медицинска средства из става 1. овог члана испоручилац издаје уз реверс  

на обрасцу који се налази у Прилогу 6. овог правилника и чини његов саставни дио. 

(3) Образац реверса потписује осигурано лице, а испоручилац образац потписује  

и овјерава.  

(4) Образац реверса попуњава се у три примјерка, од којих један примјерак задржава 

испоручилац, један осигурано лице, а један примјерак испоручилац доставља надлежној 

служби Фонда уз фактуру. 

 

Члан 59. 

 

(1) Медицинско средство за које је утврђена обавеза враћања осигурано лице враћа 

надлежној пословници/експозитури Фонда према мјесту пребивалишта у року од 15 дана 

од дана престанка потребе за коришћењем, односно приликом овјере налога за одобрено 

ново истоврсно медицинско средство. 

(2) Пословница/експозитура враћена медицинска средства доставља надлежној 

филијали најкасније до краја текућег мјесеца, а руководилац филијале обезбјеђује да се 

сваки мјесец изврши попис медицинских средстава враћених у претходном  мјесецу. 

(3) Попис враћених медицинских средстава из става 3. овог члана обухвата  

и процјену употребљивости, те доношење одлуке да се пописана неупотребљива  

и расходована медицинска средства отпишу и униште, односно да се пописана 

употребљива медицинска средства уступе на трајно коришћење заинтересованим јавним 

здравстеним установама или јавним установама социјалне заштите за смјештај старијих 

лица са подручја филијале, о чему се води посебна евиденција. 

(4) Фонд води евиденцију одобрених медицинских средстава која подлијежу 

враћању и евиденцију враћених медицинских средстава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГЛАВА III  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 60. 

 

У поступцима по захтјевима за обезбјеђивање медицинских средстава из средстава 

обавезног здравственог осигурања који су Фонду поднесени према налозима који су 

издати прије ступања на снагу овог Правилника, одлучиће се према Правилнику о праву 

на медицинска средства („Службени гласник Републике Српске“, број: 114/12, 59/14, 

94/14, 100/14, 61/16, 7/17, 53/18, 112/18, 121/18, 21/19, 46/19, 87/19, 107/19, 10/20, 89/21, 

104/21, 14/22, 29/22 и 60/22). 

 

Члан 61. 

 

Уколико је осигураном лицу медицинско средство одобрено на коришћење према 

условима прописаним Правилником о праву на медицинска средства („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 59/14, 94/14, 100/14, 61/16, 7/17, 53/18, 112/18, 

121/18, 21/19, 46/19, 87/19, 107/19, 10/20, 89/21, 104/21, 14/22, 29/22 и 60/22), рок трајања 

и гарантни рок медицинског средства рачунају се по правилнику који се примјењивао  

у вријеме одобравања захтјева. 

 

Члан 62. 

 

Уколико је осигураном лицу рјешењем Фонда одобрено коришћење навлака  

за батаљак уз протезу или коришћење пелена за одрасле према условима прописаним 

Правилником о праву на медицинска средства („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 114/12, 59/14, 94/14, 100/14, 61/16, 7/17, 53/18, 112/18, 121/18, 21/19, 46/19, 87/19, 

107/19, 10/20, 89/21, 104/21, 14/22, 29/22 и 60/22), осигураном лицу се према одредбама 

овог правилника обезбјеђује наставак коришћења медицинског средства, а одобравање 

Фонд врши овјером налога.  

 

Члан 63. 

 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о праву на 

медицинска средства („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 59/14, 94/14, 

100/14, 61/16, 7/17, 53/18, 112/18, 121/18, 21/19, 46/19, 87/19, 107/19, 10/20, 89/21, 104/21, 

14/22, 29/22 и 60/22). 

 

Члан 64. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

  

 

Број: -------------------------------                             В. д. предсједника Управног одбора 

Датум: ---------------------------- 

Бања Лука                                               Игор Видовић, дипл. инжењер електротехнике 

 

 

 


