
 

Здравствено начело узајамности, солидарности и једнакости примјењено је и у измјенама овог правилника, јер нам је био циљ да у складу са 

могућностима  равномјерно обухватимо све категорије осигураника. Знамо да су потребе и очекивања осигураника све веће, а наш одговор 

су управо проширење права и поједностављење процедура када год нам могућности дозволе.  

Свако ново право изискује и већа финансијска средства те се надамо  да ћете нас сви ви подржати у нашој борби за додатне изворе 

финансирања и редовну уплату доприноса за здравствено осигурање.  

Здравствени систем, само тако , дугорочно финансијски може бити стабилан, а права осигураника континуитету све већа и квалитетнија.  

Шта доносе измјене Прaвилника о праву на медицинска средства 

Здравствена књижица вриједи више ако знаш права  Број: 21, јул 2019.  

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

Која нова медицинска средства финансира Фонд  

од 1. јула 2019. године? 

 Инхалатор за обољеле од цистичне фибризе 

 Иглице за лијек хормон раста 

 Ријеч је о инхалатору који је искључиво намијењен обољелим од 

цистичне фиброзе, што до сада није био случај.  Овај инхалатор 

омогућава 100 одсто искористивост лијека, за разлику од ранијих 

апарата, што ће омогућити његову максималну ефикасност и у 

значајној мјери  побољшати квалитет живота обољелих. 

 Фонд финансира и иглице који љекари пропишу за дјецу која користе 

хормон раста док је до сада ове иглице Фонд финансирао само за 

обољеле од дијабетеса који су корисници инсулина. Тако да ће Фонд 

поред хормона раста, финансирати  и иглице које су неопходне да би 

се користила поменута терапија, што је значајна финансијска 

олакшица за родитеље дјеце којима је потребан хормон раста. 

               Ваш Фонд здравственог осигурања Републике Српске 

Ф 
онд здравственог осигурања Републике Српске све своје одлуке креира у складу са потребама осигураника и финансијским 

могућностима, а измјене Правилника о праву на медицинска средства који је на снази од 1. јула 2019. године само потврђују да нам 

је стало да наши осигураници буду задовољни квалитетом здравствене заштите. И  са овим измјенама настојали смо  да максимално 

поједноставимо процедуру добијања медицинских средстава, јер нам је циљ да уклањањем  административних баријера, пут остваривања  

права из здравственог осигурања буде бржи и ефикаснији. Сама чињеница да је Фонд иницирао измјене правилника говори о нашој 

спремности да здравствену заштиту заједно са представницима осигураника чинимо бољом и доступнијом. То ћемо радити и у убудуће, јер 

је Фонд увијек на страни осигураника и бољег квалитета здравствене заштите. 

За која медицинска средства  

су скраћени рокови добијања?  

 За електромоторна инвалидска колица                    

(рок добијања скраћен са 10 на пет година) 

 Акумулатор за колица  

(рок трајања умјесто три године на 2,5 године) 

 За подпазушне и подлактне штаке  

(рок добијања скраћен са осам на пет година, за 

старије од 18 година, а до 18 година, са три на 

двије године) 

 Власуља  

(умјесто једног трајног одобравања омогућено је 

да се то право остварује на сваких пет година) 

У којим случајевима су проширена   

права осигураника? 

 

Слушни апарати 

 

Раније:  ово медицинско средство могли да 

добију дјеца и студенти на редовном 

школовању и радно способни осигураници 

до 65 година старости који су то 

доказивали потврдом од стране 

послодаваца. 

 

Сада: Укида се ограничење у смислу радно 

способних, односно само оних који су 

запослени  и сви осигураници до 65 година 

старости имају право на слушни апарат у 

складу са медицинским индикацијама.   

Дјеца до 14 година старости и студенти на 

редовном школовању имају право на два 

слушна апарата. 

 

 
 

Инвалидска колица за собну  

и вањску употребу:  

Раније: Осигураници до 65 година старости 

у складу са медицинским индикацијама. 

Сада: Укида се горње старосно ограничење 

и сви осигураници, од 18 године живота, 

који имају право могу да добију ова колица 

без обзира на старосну доб. 

За која медицинска средства су 

поједностављење процедуре? 

Сада се сет медицинских средстава за 

инконтиненцију, за гастроинтестинални и 

урогенитални систем у складу са 

индикацијама може прописати за 

двомјесечне или тромјесечне потребе за 

разлику од раније када је то било на 

мјесечном нивоу. И пелене за дјецу и 

одрасле сада се могу прописати у 

тромјесечним количинама.  

У ситуацијама када осигураник има право 

да добије медицинско средство у 

случајевима анатомских и функционалних 

промјена  и прије истека рока трајања за 

разлику од раније када је био потребан  

конзилијарни приједлог, сада приједлог 

могу дати три доктора специјалиста или 

стручни тим одговарајуће гране медицине 

из уговорене здравствене установе.   

 

Рок трајања медицинског средства се 

рачуна од момента овјере налога, за 

разлику од раније када се  рок трајања 

медицинског средства рачунао од датума 

преузимања. 

 


