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е) обезбјеђивање средстава и опреме за личну заштиту 
на раду, њихово одржавање и испитивање,

ж) одређивање посебних здравствених услова које мо-
рају да испуњавају запослени за обављање одређених по-
слова на радном мјесту у радној средини или за употребу 
поједине опреме за личну заштиту на раду, а на основу 
оцјене службе медицине рада,

з) утврђивање рокова за периодичне провјере оспо-
собљености за безбједан и здрав рад радника који раде на 
радним мјестима са повећаним ризиком,

и) упућивање запослених на претходне и периодичне 
љекарске прегледе у складу са оцјеном службе медицине 
рада и релевантним прописима,

ј) оспособљавање за пружање и организовање пружања 
прве помоћи у случају незгоде на раду и обезбјеђење мате-
ријала и опреме за пружање прве помоћи и

к) заустављање сваке врсте рада који представља опа-
сност за живот и здравље радника.

Члан 14.
По спроведеном поступку прегледа о процјени на рад-

ном мјесту и у радној средини, у складу са овим правил-
ником, привредно друштво доноси закључак, који садржи:

а) попис радних мјеста на којима је извршена процјена 
ризика,

б) попис радних мјеста која су утврђена као радна мје-
ста са повећаним ризиком,

в) планирање активности за отклањање или смањење 
ризика са приоритетима за отклањање ризика и роковима 
за извршавање планираних активности и

г) изјаву којом се привредно друштво обавезује да ће 
примијенити све утврђене мјере за безбједан и здрав рад 
на радним мјестима и у радној средини у складу са актом о 
процјени ризика.

Члан 15.
На питања која нису уређена овим правилником при-

мјењују се прописи из области заштите на раду.

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.01/020-431/14
24. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Др Жељко Ковачевић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Стату-
та Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Бања 
Лука (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 
19/05, 63/08, 64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске, на XLI сједни-
ци, одржаној 20.03.2014. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊА 

УГОВОРА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(1) Овим правилником уређују се начин и поступак 

контроле спровођења закључених уговора између Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске (у даљем тек-
сту: Фонд) и давалаца здравствених услуга, као и других 
субјеката који учествују у остваривању права из здравстве-
ног осигурања.

(2) Контролу из става 1. овог члана Фонд врши у здрав-
ственим установама (јавним и приватним) и другим прав-

ним и физичким лицима са којима има закључене поједи-
начне уговоре.

Члан 2.
(1) Контролу врше овлашћени радници Фонда, који 

овлашћење за вршење контроле даваоцу услуге доказују 
службеном акредитацијом Фонда и писменим овлашћењем 
директора Фонда у случају вршења ванредне контроле.

(2) На службеној акредитацији из става 1. овог члана 
налази се:

а) назив организационе јединице Фонда,
б) име и презиме контролора,
в) фотографија контролора и
г) редни број из евиденције радника Фонда.

II - НАЧИН И ПОСТУПАК ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ

Члан 3.
(1) Директор Фонда доноси годишњи план контроле, 

који садржи број планираних контрола, назив давалаца 
услуга код којих ће се вршити контрола и рокове за вршење 
контроле.

(2) У складу са планом контроле из става 1. овог члана, 
Сектор за здравство и контролу и канцеларије Фонда орга-
низују контролу код давалаца услуга.

Члан 4.
(1) Фонд је дужан да, најкасније три дана прије почетка 

вршења редовне контроле, даваоца услуге писменим путем 
обавијести о чињеници да ће код истог бити извршена кон-
трола.

(2) Обавјештење из става 1. овог члана садржи датум и 
вријеме спровођења контроле, податке о садржају контро-
ле, име и презиме контролора који ће вршити контролу и 
захтјев даваоцу услуга да обезбиједи све потребне услове 
за спровођење контроле.

Члан 5.
(1) Поред редовне (планиране) контроле, Фонд врши и 

ванредне контроле у случају да:
а) постоји сумња да давалац услуга не поштује уговор,
б) је осигурано лице поднијело пријаву повреде права 

од стране даваоца услуге и
в) су претходном контролом утврђене неправилности и 

непоштовање уговора од стране даваоца услуга.
(2) Контрола из става 1. овог члана врши се без прет-

ходне најаве.

Члан 6.
(1) Поступак контроле састоји се од припреме, контро-

ле и записника.
(2) Припрема послова контроле подразумијева поступке 

и радње прије саме контроле, а обухвата прикупљање пода-
така и документације који су предмет контроле.

(3) Контрола подразумијева непосредни увид у пословање 
контролисаног субјекта, који обухвата преглед и провјеру 
правне, финансијске, медицинске и друге документације, као 
и непосредан увид у начин рада контролисаног субјекта.

(4) О извршеној контроли сачињава се записник, који 
садржи начин вршења контроле (редовна или ванред-
на), мјесто и вријеме вршења контроле, предмет вршења 
контроле, име контролора и представника контролисаног 
субјекта, утврђено чињенично стање, посебaн опис утврђе-
них неправилности, списак исправа које су коришћене при 
вршењу контроле, а које се према потреби могу приложити 
записнику, изјаве лица која учествују у поступку контро-
ле које су значајне за правилно утврђивање чињеничног 
стања, приједлог мјера и евентуално рок за отклањање 
утврђених неправилности.

(5) Записник се контролисаном субјекту доставља 
најкасније у року од три дана од дана вршења контроле.
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Члан 7.

(1) На записник о контроли субјект контроле може да 
уложи приговор у року од пет дана од дана пријема запи-
сника.

(2) У поступку одлучивања по приговору врши се про-
вјера оспорених чињеница и о томе може да се сачини до-
пунски записник.

(3) Фонд ће у року од осам дана од дана пријема приго-
вора субјекту контроле писмено одговорити на приговор.

Члан 8.
(1) Уколико контролу врше овлашћени радници Фонда 

распоређени у пословнице Фонда, те утврде постојање кр-
шења одредаба уговора закљученог са Фондом, пословни-
ца Фонда ће записник, евентуално изјављени приговор и 
сву потребну документацију доставити надлежној канце-
ларији Фонда након истека рока за изјављивање приговора.

(2) У надлежној канцеларији Фонда радници овлашће-
ни за послове контроле ће додатно анализирати доставље-
ни записник из става 1. овог члана, те ће канцеларија Фонда 
доставити субјекту контроле писмени одговор на приговор, 
уколико је исти изјављен, у року из члана 7. став 3. Правил-
ника, након чега ће сву документацију доставити директо-
ру Фонда путем Сектора за здравство и контролу.

(3) Уколико контролу врше овлашћени радници Фон-
да распоређени у канцеларије Фонда, те утврде постојање 
кршења одредаба уговора закљученог са Фондом, канцела-
рија Фонда доставља субјекту контроле писмени одговор 
на приговор, уколико је исти изјављен, у року из члана 7. 
став 3. Правилника, након чега ће сву документацију до-
ставити директору Фонда путем Сектора за здравство и 
контролу.

(4) Сектор за здравство и контролу контролише радње 
спроведене у поступку контроле даваоца услуга, а нарочи-
то наводе из приговора контролисаног субјекта и одговор 
на приговор, те предмет доставља директору Фонда који 
одлучује о примјени уговорне казне према даваоцу услуге 
и даје налог за примјену казне.

(5) У поступку реализације уговорне казне Сектор за 
здравство и контролу о примјени уговорне казне писмено 
обавјештава даваоца услуга, након чега се налог за примје-
ну казне доставља Сектору за финансијски менаџмент на 
реализацију.

III - ПРИМЈЕНА УГОВОРНЕ КАЗНЕ

Члан 9.
(1) Уговорима између Фонда и даваоца услуга обавезно 

се детаљно регулишу случајеви у којима се сматра да дава-
лац услуга врши повреду уговорних обавеза, те уговорна 
казна за сваку повреду уговора.

(2) Одредбе уговора из става 1. овог члана су правни 
основ по којем се према даваоцу услуге примјењује уго-
ворна казна за повреде прописане уговором, а утврђене на 
начин и у поступку прописаном овим правилником.

(3) Након примјене уговорне казне, уколико сматра да 
иста није основана, давалац услуге може покренути посту-
пак пред надлежним судом, а што се прецизније дефинише 
уговором између Фонда и даваоца услуге.

VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Српске”, а 
примјењиваће се од 01.04.2014. године.

Почетком примјене овог правилника престаје да важи 
Правилник о садржају, начину и поступку вршења кон-
троле (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 3/09 и 
42/13).

Број: 02/002-2546-4/14 Предсједник
20. марта 2014. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Стату-
та Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Бања 
Лука (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 
19/05, 63/08, 64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске, на XLI сједни-
ци, одржаној 20.03.2014. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЗАШТИТИ ПРАВА 

ОСИГУРАНИХ ЛИЦА

Члан 1.
У Правилнику о заштити права осигураних лица (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 26/11) у поглављу 
III - Промоција и заштита права осигураника, након члана 
24, додају се чл. 25, 26. и 27, који гласе:

“Члан 25.
(1) Пријава повреде права из члана 24. овог правилника 

садржи:
а) опште податке (име и презиме подносиоца пријаве, 

јединствени матични број подносиоца пријаве, адресу и 
број телефона подносиоца пријаве, назив даваоца услуге 
против кога се подноси пријава) и

б) опис повреде права (начин на који су права по-
вријеђена, податке о извршиоцу повреде права и мјесто и 
вријеме извршења повреде права).

(2) Пријава повреде права подноси се Фонду путем на-
длежне пословне јединице (пословнице или експозитуре), 
на обрасцу који се налази у Прилогу број 1. и чини саставни 
дио овог правилника, а уз пријаву се прилаже фото-копија 
медицинске и друге документације.

(3) Осигурано лице може захтијевати да његови лични 
подаци буду заштићени, односно да се не саопштавају да-
ваоцу услуге на којег се пријава односи.

Члан 26.
(1) У поступку одлучивања по пријави повреде права 

заштитник права или други радник Фонда овлашћен за по-
слове контроле врши непосреду контролу у установи у којој 
су осигураном лицу повријеђена права, односно на други 
одговарајући начин прикупља доказе ради утврђивања пра-
вог чињеничног стања и испитује основаност пријаве.

(2) Ако се у поступку из става 1. овог члана утврди да 
осигураном лицу нису повријеђена права из здравственог 
осигурања, подносилац пријаве се о томе обавјештава пи-
сменим путем у року из члана 24. став 2. Правилника, уз 
образложење разлога и навођење одредаба прописа који 
упућују на чињеницу да у конкретном случају није било 
повреде права из здравственог осигурања.

(3) Ако се у поступку из става 1. овог члана утврди да 
је пријава основана, подносилац пријаве се у року из члана 
24. став 2. Правилника писменим путем обавјештава о пре-
дузетим радњама по пријави и упућује се на начин оствари-
вања својих права из здравственог осигурања.

Члан 27.
(1) Уколико се утврди постојање повреде права из здрав-

ственог осигурања, надлежна пословна јединица Фонда о 
истом доставља извјештај и сву потребну документацију 
надлежној канцеларији Фонда.

(2) Извјештај из става 1. овог члана садржи опис прија-
ве повреде права, имена овлашћеног радника Фонда и пред-
ставника даваоца здравствених услуга који су учествовали 
у поступку утврђивања постојања повреде права, утврђено 
чињенично стање, посебaн опис утврђених неправилности, 
списак исправа које су коришћене у поступку утврђивања 
постојања повреде права, а које се према потреби могу при-
ложити извјештају, изјаве лица која су учествовала у по-
ступку утврђивања постојања повреде права, а које су од 
значаја за правилно утврђивање чињеничног стања.


