
Фонд здрав стве ног оси гу ра ња Репу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 49., а у вези са чла ном 28. и чланом 43.
став 2. Зако на о здрав стве ном оси гу ра њу (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03,
57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и чла на 17. Ста ту та Фон да
здрав стве ног оси гу ра ња Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09,
105/09 и 119/11), Управ ни одбор Фон да здрав стве ног оси -
гу ра ња Репу бли ке Срп ске, на XIX сјед ни ци, одр жа ној 7.
јуна 2012. годи не,  д о н и о  ј е

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗМЈЕ НИ И ДОПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 

УТВР ЂИ ВА ЊУ СВОЈ СТВА ОСИ ГУ РА НОГ ЛИЦА, 

МАТИЧ НОЈ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈИ И ЗДРАВ СТВЕ НОЈ 

КЊИ ЖИ ЦИ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о утвр ђи ва њу свој ства оси гу ра ног лица,
матич ној еви ден ци ји  и здрав стве ној књи жи ци (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 102/11 и 40/12) у чла ну 21.
након ста ва 1. дода ју се нови ст. 2. и 3. и гла се:

“(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, оси гу ра ним лици -
ма чији упла ти о ци допри но са исте кон ти ну и ра но и редов -
но упла ћу ју здрав стве не књи жи це могу се овје ри ти на
пери од до три мје се ца.

(3) Здрав стве не књи жи це оси гу ра них лица чији је
упла ти лац допри но са Завод за запо шља ва ње Репу бли ке
Срп ске овје ра ва ју се до дату ма до којег је оси гу ра но лице
редов но при ја вље но у Заво ду, што се дока зу је врше њем
уви да у Кон трол ни кар тон о при ја вљи ва њу неза по сле ног
лица.”.

Ст. 2. - 6. поста ју ст. 4. - 8.

Члан 2.

У чла ну 30. став 4. бри ше се.

Члан 3.

Овај пра вил ник сту па на сна гу даном доно ше ња, а
обја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 02/002-3933-3/12 Пред сјед ник 
7. јуна 2012. годи не Управ ног одбо ра,
Бања Лука Оли ве ра Мар ко вић, с.р.

На осно ву чла на 49. Зако на о здрав стве ном оси гу ра њу
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), чла на 21. став 2.
Пра вил ни ка о прин ци пи ма, усло ви ма и кри те ри ју ми ма за
закљу чи ва ње уго во ра са дава о ци ма здрав стве них услу га у
Репу бли ци Срп ској у 2012. годи ни (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, бр. 28/12 и 40/12) и чла на 17. Ста ту та
Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Репу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08,
64/09, 105/09 и 119/11), Управ ни одбор Фон да здрав стве ног
оси гу ра ња Репу бли ке Срп ске, на XIX сјед ни ци, одр жа ној
7. јуна 2012. годи не,  д о н и о  ј е

ОД Л У К У

О НАЧИ НУ ФИНАН СИ РА ЊА БОЛ НИЧ КИХ 
ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСЛУ ГА  У РЕПУ БЛИ ЦИ 

СРП СКОЈ У 2012. ГОДИ НИ

I

Одлу ком о начи ну финан си ра ња бол нич ких здрав стве -
них услу га у Репу бли ци Срп ској у 2012. годи ни регу ли шу
се начин финан си ра ња, извје шта ва ња, обра чу на, фак ту ри -
са ња, кон тро ле и пла ћа ња поје ди них услу га здрав стве не
зашти те које пру жа ју бол ни це и дру ге здрав стве не уста но -
ве (у даљем тек сту: здрав стве не уста но ве) за оси гу ра на
лица Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Репу бли ке Срп ске (у
даљем тек сту: Фонд).

II

Финан си ра ње бол нич ких здрав стве них услу га које ће
се пру жа ти оси гу ра ним лици ма Фон да у 2012. годи ни
врши ће се по ком би но ва ном систе му пла ћа ња, и то:
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