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Бања Лука, март 2023. године 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 53. став 9. и члана 102. став 1. тачка 2) Закона о обавезном 

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

в.д. директора Фонда здравственог осигурања Републике Српске, д о н о с и 

 

 

 

 

У П У Т С Т В О 

О ВРСТИ МЕДИЦИНСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ  

ТРОШКОВА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

 

1. Овим Упутством прописује се врста медицинске и финансијске документације коју 

Фонду здравственог осигурања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), прилаже 

осигурано лице уз захтјев за рефундацију трошкова здравствене заштите у Републици 

Српској, у случајевима прописаним одредбом члана 53. Закона о обавезном здравственом 

осигурању (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 93/22 и 132/22), (у даљем тексту: 

Закон).  

 

2. Када здравствена установа која је са Фондом закључила уговор наплати здравствену 

услугу која се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања, наплати 

партиципацију супротно члану 49. Закона и када здравствена установа која са Фондом има 

закључен уговор није обезбиједила санитетски материјал или медицинско средство које се 

уграђује у дијелове тијела из члана 44. Закона, уз захтјев за рефундацију трошкова 

здравствене заштите осигурано лице прилаже сљедећу медицинску документацију: 

1) упутницу доктора медицине специјалисте породичне медицине; 

2) препоруку доктора медицине специјалисте одређене гране медицине за пружену 

здравствену услугу, санитетски материјал или медицинско средство (отпусно писмо 

или налаз и мишљење); и 

 3)  налаз који потврђује да је препоручена здравствена услуга обављена, односно да је  

    санитетски материјал или медицинско средство набављено. 

 

3. Уз захтјев за рефундацију трошкова куповине лијека који се налази на листи 

лијекова за амбуланте породичне медицине и домове здравља, осигурано лице прилаже 

сљедећу медицинску документацију: 

1) препоруку доктора медицине специјалисте породичне медицине за примјену лијека 

у терапији,  

2) потврду надлежног дома здравља/амбуланте породичне медицине да нису имали 

тражени лијек у периоду куповине (апликације) лијека; и 

3) отпусно писмо којим се потврђује да је терапија траженим лијеком наставак 

болничког лијечења уколико се захтјев односи на лијек са индикацијом ''наставак 

болничког лијечења''. 

 

4. Уз захтјев за рефундацију трошкова куповине лијека који се налази на листи 

лијекова који се примјењују у болничкој здравственој заштити или на листи 

цитотоксичних, билошких и пратећих лијекова осигурано лице прилаже сљедећу 

медицинску документацију: 

1) препоруку Универзитетског клиничког центра Републике Српске или надлежне    

болнице да је лијек препоручен у терапији (налаз или отпусно писмо); и 

2) потврду Универзитетског клиничког центра Републике Српске или надлежне 

болнице да нису имали тражени лијек у периоду куповине (апликације) лијека. 

 

 



 

 

5. Уз захтјев за рефундацију трошкова куповине лијека који се не налази на листи 

лијекова који се примјењују у болничкој здравственој заштити или на листи 

цитотоксичних, биолошких или пратећих лијекова, а за који је  препоруку дао конзилијум 

Универзитетског клиничког центра Републике Српске или конзилијум надлежне болнице  

која је са Фондом закључила уговор осигурано лице прилаже конзилијарно мишљење 

Универзитетског клиничког центра Републике Српске или надлежне болнице да је 

препоручен лијек. 

 

6. Уз захтјев за рефундацију трошкова куповине лијека који се налази на листи 

лијекова који се издају на рецепт, али није био доступан у здравственој установи - апотеци 

са којом Фонд има закључен уговор осигурано лице прилаже сљедећу медицинску 

документацију: 

1) препоруку доктора медицине специјалисте одређене гране медицине за примјену 

лијека у терапији (отпусно писмо или налаз и мишљење); и 

2) потврду здравствене установе - апотеке да тражени лијек тренутно не може да се 

набави у Републици Српској, уколико лијека нема на тржишту. 

 

7. Уз захтјев за рефундацију трошкова набавке медицинског средства које се налази  

на листи медицинских средстава из члана 44. Закона осигурано лице прилаже сљедећу 

медицинску документацију: 

1) налог за набавку/поправку медицинског средства; 

3) препоруку доктора медицине специјалисте одређене гране медицине за коришћење 

медицинског средства (отпусно писмо или налаз и мишљење);  

3) налаз који потврђује да је препоручено медицинско средство набављено; и 

4) потврду здравствене установе са којом је Фонд закључио уговор да медицинско  

    средство није било доступно.  

 

     8. Уз захтјев за рефундацију трошкова здравствене заштите у Републици Српској  

према члану 53. став 3. Закона осигурано лице прилаже сљедећу оригиналну финансијску 

документацију: 

1) рачун са спецификацијом за плаћене трошкове здравствене заштите; и 

2) документ о извршеном плаћању који гласи на име осигураног лица или име члана  

породице осигураног лица (нота рачун, признаница, потврда о плаћању картицом, 

овјерени извод стања текућег рачуна и друго.). 

 

9. Када се уз захтјев за рефундацију трошкова здравствене заштите у Републици 

Српској прилаже фискални рачун, на полеђини рачуна треба бити исписано име 

осигураног лица, а овај податак давалац услуге овјерава својим печатом. 

 

10. Уз захтјев за рефундацију трошкова здравствене заштите у Републици Српској  

осигурано лице прилаже копију картице текућег рачуна или копију уговора о отварању  

и вођењу транскационог рачуна. 

 

11. Надлежна организациона јединица Фонда у сваком конкретном случају информише 

подносиоца захтјева о документацији коју је потребно приложити уз захтјев. 

 

12.  У поступку  рјешавања по захтјеву, надлежна организациона јединица Фонда може 

од подносиоца захтјева, поред докуметације прописане овим упутством, захтјевати да 

достави и додатну документацију због утврђивања тачног чињеничног стања. 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Ступањем на снагу овог Упутства престаје да важи Упутство о начину остваривања 

права на рефундацију трошкова здравствене заштите  ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 20/22). 

 

14. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Српске". 

 

 

Број:  

Датум:  

                       В. д. директора 

 

                                                                                            Дејан Кустурић, дипл. економиста 

 

 


