
 1 

   На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 115/18), и члана 6. Закона о извршењу Буџета Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 121/21), Протокола о сарадњи између 
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске, број: 16-560-451/2018 од 02. марта 2018. године  и  Протокола о сарадњи  са Фондом 
здравственог  осигурања  Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, број: 16-565.1-9-2/2019  од  08. 
априлa 2019. године, министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске,  
д о н о с и: 
                     
                                                                              К Р И Т Е Р И Ј Е 
 

ЗА ОДОБРАВАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА  
ЗА КУПОВИНУ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА У 2022. ГОДИНИ 

 

                                                                    
             1. Овим Kритеријима регулише се начин поступања приликом одобравања новчаних 
средстава ратним војним инвалидима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
ампутирцима и параплегичарима (у даљем тексту: ратни војни инвалиди) на име куповине  
ортопедских помагала (медицинских средстава), утврђује Листа ортопедских помагала која је 
саставни дио Критерија, те регулишу друга питања у вези са одобравањем средстава на име  
куповине ортопедских помагала.    

 

2. Листу ортопедских помагала чини Листа ортопедских помагала за ратне војне 
инвалиде ампутирце  која се налази у Прилогу 1 Критерија, и Листа ортопедских помагала за 
ратне војне инвалиде – параплегичаре  која се налази у Прилогу 2 Критерија.   

 

3. Листе ортопедских помагала састоје се од сљедећих колона: редни број, врста 
ортопедског помагала, шифра ортопедског помагала, састав сета ортопедског помагала, 
вриједност појединачног састава сета у КМ, укупна вриједност ортопедског помагала у КМ и 
рок трајања ортопедског помагала.   

                                                             
4. За сва друга медицинска средства (ортопедска помагала) који се не налазе на Листи 

ортопедских помагала, корисник се може обратити Фонду здравственог осигурања Републике 
Српске (у даљем тексту: Фонд). 

 

5. Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала (у 
даљем тексту: захтјев), подноси се непосредно Министарству рада и борачко-инвалидске 
заштите (у даљем тексту: Министарство) или путем општинског/градског органа управе, 
надлежног за послове борачко-инвалидске заштите. 

 

 6. Подносилац захтјева који се обраћа први пут Министарству за одобравање новчаних 
средстава, а који је прије подношења захтјева Министарству био корисник  права на 
ортопедско помагало преко Фонда,  дужан је да уз захтјев приложи овјерену копију 
здравствене књижице (странице на којима се налазе лични подаци корисника и подаци о 
ортопедском помагалу, уколико је евидентиран такав податак), другу документацију којом 
располаже а на основу које се може поуздано утврдити када му је одобрено тражено 
ортопедско помагало (медицинско средство), односно потврда (налаз и мишљење) љекара 
специјалисте којим је утврђена потреба за траженим ортопедским помагалом (медицинским 
средством).   

 

7. У поступку одобравања новчаних средстава за куповину ортoпедског помагала 
Министарство ће од Фонда обавезно  затражити мишљење о томе да ли подносилац захтјева 
има право на набавку траженог ортопедског помагала према Правилнику Фонда који се односи 
на ортопедска помагала (медицинска средства), односно да ли је и када остварио право на  
ортопедско помагало по том Правилнику. 
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8. Уколико је корисник ортопедског помагала од Фонда добио налог за набавку 
ортопедског помагала и рјешење о одборавању ортопедског помагала али је одустао од 
остваривања права на ортопедско помагало путем Фонда и упутио захтјев за одобравање 
новчаних средстава Министарству, дужан је да уз захтјев приложи оригинал налог за набавку 
ортопедског помагала и оригинал рјешења Фонда. 

 

9. Корисник ортопедског помагала (медицинског средства) који никад није остварио 
право на ортопедско помагало (медицинско средство) путем Фонда јер је ортопедско помагало  
куповао лично, остварио путем донација, или путем друге установе, у правилу, подноси  захтјев 
Фонду који проводи поступак  у складу са Правилником о праву на медицинска средства, након 
чега може поднијети захтјев Министарству, уз који прилаже оригинал налог за набавку 
медицинског средства и оригинал рјешње издато од стране Фонда. 

 
10. Корисник ортопедског помагала из тачке 9. ових критерија који располаже 

медицинском документацијом издатом од стране љекара специјалисте којом доказује 
индикације (потребу) за ортопедским помагалом (медицинским средством) може поднијети 
захтјев Министарству, које  ће на основу приложене медицинске документације тражити 
мишљење Фонда за тражено медицинско средство (ортопедско помагало) у складу са 
Правилником о праву на медицинска средства.  

 

11. Уколико Министарство утврди да подносилац захтјева не испуњава услове за 
одобравање средстава за куповину траженог ортопедског помагала, обавијестиће подносиоца 
захтјева.   

 

12. Ако се тражено ортопедско помагало налази на Листи ортопедских помагала а 
Министарство на основу приложене документације и података прибављених од Фонда утврди 
да подносилац захтјева испуњава услове за одобравање средстава за куповину тог ортопедског 
помагала (медицинског средства), донијеће рјешење о одобравању новчаних средстава. 

  
13. Новчана средства одобрена рјешењем Министарства, обухватају и поправку и 

замјену дијелова ортопедског помагала у року трајања тог ортопедског помагала који је 
предвиђен Листом ортопедских помагала.  
 

             14. Одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала  врши се по 
времену пристизања захтјева, а предност у исплати имају ратни војни инвалиди којима је 
најраније истекао рок трајања ортопедског помагала.  

 

             15. Одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала по обновљеном 

захтјеву врши се на начин да се рјешење Министарства о одбравању новчаних средстава за 

куповину ортопедског помагала, веже за истек рока трајања ортопедског помагала по 

претходном рјешењу Министарства, без обзира да ли је захтјев поднешен прије или послије 

истека рока трајања ортопедског помагала по претходном  рјешењу. 

 

           16. Рјешење којим се одобравају средства за куповину ортопедског помагала, обавезно 
се доставља Фонду. 
             
           17. Одобрена средства за куповину ортопедског помагала, исплаћују се ратном војном 
инвалиду на начин на који се исплаћује лична инвалиднина или на начин који у захтјеву 
предложи подносилац захтјева.  
            
           18. Рјешења о одобреним средствима за куповину ортопедских помагала, евидентирају 
се у Информационом систему борачко-инвалидске заштите.  
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           19. Исплата  средстава на име куповине ортопедског помагала вршиће се са буџетске 
позиције  416100 – „Текуће дознаке за куповину ортопедских помагала РВИ ампутирцима и 
параплегичарима.“ 
 
           20. Ови Критерији ће се примјењивати у 2022. години. 
  
Број: 16-03-565.1-1/22                                                                                                    
Датум, 10.02.2022.године                                                                                           
                           
 


