
 

 

ПРОЦЕДУРА ОДОБРАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА СТАЊА И ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У 

ИНОСТРАНСТВУ 

 

КОЈА ЈЕ УЛОГА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ (ФС)? 

 Улога ФС је да у складу са Законом прикупља додатна финансијска средства која 

ће омогућити дијагностику и лијечење дјеци којој то није није могуће пружити у 

здравственим установама у Републици Српској нити у другим здравственим 

установама са којима Фонд здравственог осигурања Републике Српске (ФЗО РС) 

има потписан уговор. 

КОМЕ СЕ ОДОБРАВАЈУ СРЕДСТВА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ У 

ИНОСТРАНСТВУ? 

 Дјеци узраста до 18 година живота, уколико су држављани Босне и Херцеговине 

и Републике Српске и осигураници Фонда здравственог осигурања Републике 

Српске. 

ЗА ШТА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ОДОБРАВА СРЕДСТВА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И 

ЛИЈЕЧЕЊЕ? 

 Ако су исцрпљене све могућности дијагностике, односно лијечења у 

здравственим установама са којима Фонд здравственог осигурања Републике 

Српске има потписан уговор о сарадњи, 

 Уколико у предложеној здравственој установи у којој би се обављала 

дијагностика, односно лијечење постоји могућност за успјешну дијагностику, 

односно лијечење обољења, стања или повреде  

 Уколико је наведена здравствена установа дала сагласност за то, 

 Уколико је предложено лијечење  научно доказано и прихваћено у пракси, 

 Уколико предложено лијечење може довести до продужења или побољшавања 

квалитета живота пацијента. 

ЗА ШТА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ НЕ ОДОБРАВА СРЕДСТВА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

И ЛИЈЕЧЕЊЕ? 

 Облике дијагностике или лијечења који нису научно доказани и прихваћени у 

пракси; 

 Рефундацију плаћених трошкова дијагностике или лијечења; 

 Куповину лијека или медицинског средстава у иностранству; 

 Провођење продужене медицинске рехабилитације у иностранству;  

 Плаћање трошкова транспорта биолошког материјала; 

 Плаћање трошкова пута за дијете и родитеља пратиоца. 



 

 

КАКО СЕ ПОКРЕЋЕ ПОСТУПАК ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА? 

Родитељ или други законски заступник дјетета подноси ЗАХТЈЕВ Фонду солидарности.  

ШТА ЗАХТЈЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ТРЕБА ДА 

САДРЖИ? 

 комплетну медицинску документацију о дотадашњем лијечењу или дијагностици 

спроведеном у Републици Српској и/или у здравственим установама изван 

Републике Српске 

 приједлог из здравствене установе у којој се дијете лијечи (приједлог стручног 

конзилијума три доктора одговарајуће специјалности) који садржи: 

o дијагнозу обољења, стања или повреде,  

o разлоге због којих се дијете не може успјешно лијечити  или због којих се 

не може успоставити дијагноза у Републици Српској и/или у здравственим 

установама изван Републике Српске са којима Фонд здравственог 

осигурања Републике Српске има потписан уговор о сарадњи,  

o приједлог начина успостављања дијагнозе или начина лијечења,  

o приједлог здравствене установе у којој се може обавити дијагностичка 

процедура, односно лијечење,  

o стручну оцјену о очекиваним резултатима предложене дијагностичке 

процедуре или лијечења. 

 преведен предрачун трошкова дијагностике или лијечења и по потреби 

предрачун за трошкове смјештаја родитеља или старатеља као пратиоца дјетета 

са инструкцијама о начину плаћања; 

 овјерену изјаву родитеља или старатеља у којој се обавезује да ће у року од 15 

дана од дана завршетка дијагностике или лијечења дјетета доставити копију 

преведене медицинске документације; 

ШТА ЗАХТЈЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ГЕНЕТСКЕ ИЛИ 

МЕТАБОЛИЧКЕ АНАЛИЗЕ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА, ТЕ ТИПИЗАЦИЈЕ 

ТКИВА ДЈЕТЕТА И ДОНОРА У ОКВИРУ ПРИПРЕМЕ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ 

ТРЕБА ДА САДРЖИ? 

 комплетну медицинску документацију о дотадашњем лијечењу или дијагностици 

спроведеном у Републици Српској и/или у здравственим установама изван 

Републике Српске 

 приједлог из здравствене установе у којој се дијете лијечи (приједлог стручног 

конзилијума три доктора одговарајуће специјалности) који садржи: 

o дијагнозу обољења,  

o приједлог начина успостављања дијагнозе 



 

 

o приједлог здравствене установе у којој се може обавити обавити генетска 

или метаболичка анализа биолошког материјала 

 преведен предрачун трошкова генетске или метаболичке анализе биолошког 

материјала,  

 преведен предрачун трошкова типизације ткива дјетета и донора у оквиру 

припреме за трансплантацију; 

 овјерену изјаву родитеља или старатеља у којој се обавезује да ће у року од 15 

дана од дана завршетка дијагностике или лијечења дјетета доставити копију 

преведене медицинске документације 

ШТА ЗАХТЈЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА 

ПОСТУПКА ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ ЉУДСКИХ ОРГАНА, ТКИВА И ЋЕЛИЈА У 

ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СА КОЈИМА ФЗО РС ИМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР 

О САРАДЊИ ТРЕБА ДА САДРЖИ?: 

 рјешење ФЗО РС о упућивању на лијечење у уговорну здравствену установу ; 

 предрачун трошкова поступка трансплантације људских органа, ткива и ћелија 

КО МОЖЕ ДАТИ ПРИЈЕДЛОГ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИЈЕЧЕЊА? 

 Здравствена установа у Републици Српској или здравствена установа изван 

Републике Српске у коју је осигурано лице упућено према рјешењу ФЗО РС. 

КО МОЖЕ ДАТИ ПРИЈЕДЛОГ ЗА ОБАВЉАЊЕ ГЕНЕТСКЕ ИЛИ МЕТАБОЛИЧКЕ 

АНАЛИЗЕ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА, ТЕ ТИПИЗАЦИЈЕ ТКИВА ДЈЕТЕТА И 

ДОНОРА У ОКВИРУ ПРИПРЕМЕ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ? 

 Здравствена установа у Републици Српској или здравствена установа изван 

Републике Српске у коју је осигурано лице упућено према рјешењу ФЗО РС, а 

која пружа услуге генетског савјетовања. 

КО РАЗМАТРА ДОКУМЕНТАЦИЈУ И КАКО СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ОДОБРАВАЊУ 

СРЕДСТАВА? 

 Достављену документацију, директор ЈУ фонд солидарности доставља 

члановима  Комисије за додјелу средстава и заказује сједницу  

 Комисија за додјелу средстава разматра достављену документацију и доноси 

стручни налаз, оцјену и мишљење, као и приједлог о додјели средстава 

 Стручним налазом, оцјеном и мишљењем Комисија се изјашњава о томе:  

o да ли се дијагностика или лијечење дјетета може или не може успјешно 

извршити у Републици Српској и/или у здравственим установама изван 

Републике Српске са којима Фонд здравственог осигурања Републике 

Српске има потписан уговор о сарадњи 



 

 

o да ли у здравственој установи у коју се упућује дијете постоји могућност 

за успјешну дијагностику, односно лијечење обољења, стања или повреде 

o да ли је предложено лијечење научно доказано и прихваћено у пракси,  

o да ли предложено лијечење може довести до продужења или побољшања 

квалитета живота дјетета 

 Приједлог Комисије садржи: 

o име и презиме дјетета и дијагнозу обољења, стања или повреде,  

o назив здравствене установе у којој би се обавила дијагностика, односно 

лијечење, 

o начин дијагностике или лијечења које је потребно спровести (стационарно 

лијечење, амбулантно лијечење или контролни преглед), 

o податак о времену које је неопходно за предложену дијагностику или 

лијечење, 

o податак о износу трошкова дијагностике или лијечења према предрачуну, 

o податак о потреби пратиоца родитеља или старатеља и износу трошкова 

смјештаја,  

o податак о потреби стручног пратиоца, садржају и времену ангажовања, и 

o податак о износу за трошкове дијагностике или лијечења које је одобрио 

Фонд здравственог осигурања Републике Српске 

Директор, на основу приједлога о додјели средстава, припрема приједлог рјешења о 

додјели средстава и исти, уз документацију добијену од Комисије, доставља Управном 

одбору Фонда солидарности на разматрање и давање сагласности. 

Управни одбор даје/одбија сагласност на достављени приједлог. 

Директор на основу сагласности Управног одбора доноси коначно рјешење о додјели 

средстава које садржи: 

o име и презиме дјетета и дијагнозу обољења, стања или повреде,  

o назив здравствене установе у којој се одобрава обављање дијагностике, 

односно лијечења, 

o одобрени начин дијагностике или лијечења (стационарно лијечење, 

амбулантно лијечење или контролни преглед), 

o податак о одобреном времену за провођење дијагностике или лијечења, 

o податак о одобреном износу трошкова дијагностике или лијечења, 

o податак да ли је одобрена пратња родитеља или старатеља, те износ 

одобрених трошкова смјештаја, и 

o податак да ли је одобрен стручни пратилац, те садржај и вријеме 

ангажовања 


