
На осно ву чл. 19., 20. и 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 8.
став 3. Зако на о здрав стве ној зашти ти (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, број 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”, број 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 ПОСТУП КУ ЗА СТА ВЉА ЊЕ ОРТО ПЕД СКОГ 

И ДРУ ГОГ ПОМА ГА ЛА НА ЛИСТУ ОРТО ПЕД СКИХ 

И ДРУ ГИХ ПОМА ГА ЛА ФОН ДА ЗДРАВ СТВЕ НОГ 

ОСИ ГУ РА ЊА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Овом одлу ком утвр ђу је се посту пак за ста вља ње орто -
пед ског и дру гог пома га ла  (у даљем тек сту: пома га ла) на
Листу орто пед ских и дру гих пома га ла Фон да здрав стве ног
оси гу ра ња Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Листа пома -
га ла и Фонд).

II

(1) При је длог за ста вља ње пома га ла на Листу пома га ла
под но си се Фон ду.

(2) При је длог за ста вља ње пома га ла на Листу пома га ла
може под ни је ти:

а) прав ни субјект са сје ди штем у Босни и Хер це го ви ни
који је, у скла ду са пози тив ним про пи си ма који регу ли шу
ову мате ри ју, реги стро ван за про из вод њу и про мет пома га -
ла,

б) здрав стве на уста но ва са сје ди штем у Репу бли ци
Срп ској и

в) стру ков но и дру го удру же ње са сје ди штем у Репу -
бли ци Срп ској.

(3) При је длог из ста ва 1. овог чла на може се под ни је ти
нај ка сни је до 31. авгу ста теку ће годи не за наред ну послов -
ну годи ну.

III

(1) При је длог за ста вља ње пома га ла на Листу пома га ла
садр жи назив и адре су под но си о ца при је дло га.

(2) Уз при је длог за ста вља ње пома га ла на Листу пома -
га ла при ла же се сље де ћа доку мен та ци ја:

а) рје ше ње о упи су у Реги стар меди цин ских сред ста ва
и Реги стар про из во ђа ча и веле тр го ва ца код Аген ци је за
лије ко ве и меди цин ска сред ства БиХ - у слу ча ју када при -
је длог под но си прав ни субјект са сје ди штем у БиХ из тач -
ке II став 2. под а) ове одлу ке,

б) ције на пома га ла са кал ку ла ци јом и

в) сту ди ја оправ да но сти ста вља ња пома га ла на Листу
пома га ла.

IV

Сту ди ја оправ да но сти из тач ке III став 2. под в) ове
одлу  ке тре ба да садр жи:

а) инди ка ци је у који ма се пома га ло при мје њу је,

б) тера пиј ске пред но сти у одно су на посто је ћа пома га -
ла,

в) ста тус пред ло же ног пома га ла у европ ским земља ма
за које посто је пода ци,

г) упут ство о начи ну при мје не пома га ла,

д) закључ ке који нај бо ље илу стру ју ефек те кори шће ња
пома га ла,

ђ) рези ме карак те ри сти ка пома га ла,

е) пре ци зно дефи ни са ну попу ла ци ју оси гу ра них лица
којој је пома га ло нами је ње но,  са пода ци ма о бро ју кори -
сни ка пома га ла у прет ход не дви је годи не и

ж) подат ке о евен ту ал но потреб ним ком пле мен тар ним
пома га ли ма, одно сно пома га ли ма која су потреб на ради
обез бје ђи ва ња функ ци о нал но сти пред ло же ног пома га ла.

V

При је длог који није под не сен у скла ду са т. II, III и IV
ове одлу ке Фонд неће узе ти у раз ма тра ње.

VI

Фонд раз ма тра при је длог за ста вља ње пома га ла на
Листу пома га ла у скла ду са про ци је ње ним ефек ти ма при -
мје не пома га ла и рас по ло жи вим финан сиј ским сред стви ма
пред ви ђе ним за ту на мје ну иска за ним у Финан сиј ском пла -
ну Фон да.

VII

(1) Уко ли ко Фонд не при хва ти при је длог пред ла га ча из
тач ке II ове одлу ке, дужан је у писме ном оба вје ште њу
наве сти раз ло ге о истом.

(2) Уко ли ко Фонд при хва ти при је длог пред ла га ча, по -
кре ну ће посту пак измје на и допу на пра вил ни ка који ре гу -
 ли ше пра во на орто пед ска и дру га пома га ла.

VIII

Ова одлу ка сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

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

О НАЧИ НУ ОДРЕ ЂИ ВА ЊА ЦИЈЕ НЕ ОРТО ПЕД СКОГ 

И ДРУ ГОГ  ПОМА ГА ЛА КОЈУ ФИНАН СИ РА ФОНД

ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

(1) Овом одлу ком утвр ђу ју се начин и кри те ри ју ми за
одре ђи ва ње ције не орто пед ског и дру гог пома га ла коју
финан си ра Фонд здрав стве ног оси гу ра ња Репу бли ке Срп -
ске (у даљем тек сту: пома га ла и Фонд).

(2) Одред бе ове одлу ке при мје њу ју се на пома га ла која
се нала зе на Листи орто пед ских и дру гих пома га ла (у
даљем тек сту: Листа пома га ла), која је састав ни дио Пра -
вил ни ка о пра ву на орто пед ска и дру га пома га ла.

II

Ције на пома га ла у сми слу ове одлу ке под ра зу ми је ва
веле про дај ну ције ну пома га ла (гото ва пома га ла - трго вач ка
ро ба), уве ћа ну за мало про дај ну мар жу и ПДВ, одно сно про -
из во ђач ку ције ну, уве ћа ну за ПДВ (про из вод на пома га ла).

III

Пој мо ви кори шће ни у овој одлу ци има ју сље де ће зна -
че ње:

а) упо ред на држа ва је држа ва чија се веле про дај на

ције на пома га ла (гото ва пома га ла), одно сно про из во ђач ка

ције на пома га ла (про из вод на пома га ла) кори сти за упо ре -

ђи ва ње са веле про дај ном ције ном пома га ла (гото ва пома -

га ла), одно сно про из во ђач ком ције ном пома га ла (про -

 извод на пома га ла) у Репу бли ци Срп ској,
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