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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 33. 
став (2) Закона о здравственом осигурању („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр. 30/97, 7/02, 70/08 и 48/11), на 
усаглашени приједлог Министарства здравства Тузланског 
кантона и Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона, Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 31.05.2022. године, доноси

 У Р Е Д Б У
о остваривању права на ортопедска и друга помагала 

из обавезног здравственог осигурања

Члан 1.
(Предмет Уредбе)

Уредбом о остваривању права на ортопедска и друга 
помагала из обавезног здравственог осигурања утврђује се 
обим, начин и поступак остваривања права на ортопедска и 
друга помагала из Јединствене листе ортопедских и других 
помагала.

Члан 2.
(Листа ортопедских и других помагала)

(1) Јединствену листу ортопедских и других  помагала 
(у даљем тексту: Листа) која се могу прописивати у 
оквиру обавезног здравственог осигурања, на усаглашени 
приједлог Министарства  здравства Тузланског кантона 
и Завода здравственог осигурања Тузланског кантона (у 
даљем тексту: Завод) доноси Влада Тузланског кантона.

(2) Листом се утврђује врста помогала, индикације, 
рокови коришћења, висина учешћа Завода за свако 
помагало, потребна медицинска документација за 
прописивање помагала.

(3) Индикације за помагала могу бити: медицинска 
дијагноза утврђена у складу са Међународном 
класификацијом болести, антропометријске и друге 
карактеристике осигураног лица на основу којих се утврђује 
потреба за помагалом као и други услови од значаја за 
коришћење помагала.

(4) Евалуацију Листе врши једном годишње комисија 
Завода, а иста може подразумијевати: уврштавањем 
нових помагала, укидањем помагала са Листе, промјеном 
индикација и усаглашавањем учешћа Завода у цијени 
помагала. 

Члан 3.
(Помагала на терет средстава Федералног фонда 

солидарности)
(1) Уколико осигурано лице оствари право на помагало са 

Листе на терет средстава Федералног фонда солидарности, 
тада то право не може остварити на терет средстава Завода.

(2) Изузетно, Листом се могу утврдити помагала 
чију набавку заједнички финансирају Федерални фонд 
солидарности и Завод.

Члан 4.
(Помагала из Одлуке о утврђивању основног пакета 

здравствених права)
(1) Осигурана лица, поред права на помагала са Листе, 

имају право и на остала ортопедска помагала утврђена у 
Одлуци о утврђивању основног пакета здравствених права 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 21/09). 

(2) Права из става (1) овог члана осигурана лица 
оствариће након доношења Упутства о начину и коришћењу 
ортопедских и других помагала за чије доношење је 

надлежан федерални министар здравства и након што 
се испуне услови прописани тачкама XIV и XVI Одлуке о 
утврђивању основног пакета здравствених права.

Члан 5.
(Обавезе овлашћеног доктора)

(1) Овлашћење за давање приједлога за набавку/израду 
ортопедског и другог помагала даје директор Завода 
на писани приједлог директора уговорне здравствене 
установе, након чега исти добија статус овлашћеног 
доктора.  

(2) Овлашћени доктор даје приједлог за ортопедско и 
друга помагала (у даљем тексту: помагала), у зависности 
од врсте помагала, индикације и рокова коришћења, те на 
основу медицинске документације утврђене Листом. 

(3)Медицинска документација из става (2) овог члана 
не може бити старија од 12 мјесеци, осим у случајевима 
утврђеним Листом.

Члан 6. 
(Форма приједлога за набавку/израду помагала)

(1) Приједлог за набавку/израду помагала издаје се у 
електронској форми на обрасцу „еПотврда“ у апликацији 
еПомагало у оквиру информационог здравственог 
интегрисаног система (у даљем тексту: ИЗИС).

(2) Изузетно од става (1) овог члана, у случају техничких 
немогућности издавања еПотврде и помагала, овлашћени 
доктор може издати приједлог за набавку/израду помагала 
у писменој форми и то само на обрасцима (у даљем тексту: 
писане потврде):

а) Потврда број 1 (помагала која се издају на мјесечном 
нивоу); 

 б) Потврда број 2.
(3) Изглед писаних потврда из става (2) овог члана 

утврђује Завод, те је исти дужан да их обезбиједи и 
дистрибуише уговорним здравственим установама код 
којих су запослени овлашћени доктори.

Члан 7.
(еПотврда)

Образац еПотврда попуњава овлашћени доктор 
приступом апликацији еПомагала у оквиру ИЗИС-а, уз 
придруживање медицинске документације утврђене 
Листом.

Члан 8.
(Помагала која се издају на мјесечном нивоу)

(1) Помагала која се издају на мјесечном нивоу на 
еПотврди, овлашћени доктор може прописати на период 
највише до три мјесеца.

(2) Помагала прописана електронским путем у складу 
са ставом (1) овог члана се кроз апликацију еПомагало 
аутоматски достављају у Завод на одобравање.

(3) Завод ће по одобравању помагала о томе 
благовремено обавијестити осигурано лице.

(4) У случају да се помагало, а сагласно члану 6. став (2) 
ове уредбе, прописује на Потврди број 1, овлашћени доктор 
дужан је издати три обрасца наведене Потврде, ако се издају 
на период до три мјесеца.

(5) Помагала из става (4) овог члана морају се прописати 
најкасније до 20-тог дана у мјесецу на који се односи 
набавка, осим у случају када се осигураном лицу први пут 
утврђује право на одређено помагало и када се помагало 
прописује за наредни период.

(6) Осигурано лице предаје Потврду број 1 на одобравање 
у пословницу здравственог осигурања надлежној према 
мјесту пребивалишта осигураног лица.

(7) Један примјерак овјерене Потврде уручује се 
осигураном лицу, а један примјерак задржава пословница 
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здравственог осигурања уз копију медицинске 
документације.

(8) По одобравању од стране Завода, осигурано лице 
може извршити реализацију еПотврде односно писане 
потврде, у мјесецу на који се иста односи, код правног 
односно физичког лица које се бави испоруком/израдом 
помагала.

Члан 9.
(Остала помагала)

(1) Помагала која се не издају на мјесечном нивоу, 
овлашћени доктор прописује електронски попуњавањем 
еПотврде.

(2) Помагала прописана електронским путем у складу 
са ставом (1) овог члана се кроз апликацију еПомагало 
аутоматски достављају у Завод на одобравање.

(3) Завод ће по одобравању помагала о томе 
благовремено обавијестити осигурано лице.

(4) Изузетно од става (1) овог члана, а сагласно члану 6. 
став (2) ове уредбе, овлашћени доктор наведена помагала 
прописује на Потврди број 2.

(5) Помагала која су прописана на обрасцу Потврде број 
2 се предају на одобравање у пословницу здравственог 
осигурања према мјесту пребивалишта осигураног лица, у 
року од 30 дана од дана издавања, у супротном исте се не 
могу разматрати и одобравати.

(6) Један примјерак одобрене Потврде број 2 уручује се 
осигураном лицу, а један примјерак задржава пословница 
уз копију медицинске документације.

(7) Осигурано лице може извршити реализацију 
еПотврде односно писане потврде, у року од 90 дана од дана 
одобравања исте од стране Завода, код правног односно 
физичког лица које се бави испоруком/израдом помагала.

Члан 10.
(Протек рока)

(1) Ако осигурано лице у роковима утврђеним у 
члановима 8. и 9. ове уредбе не преузме помагало, односно 
не реализује писану потврду односно еПотврду, исто се 
не може преузети односно реализовати након истека 
утврђених рокова.

(2)Уколико и даље постоји потреба за помагалом, 
осигурано лице се обраћа овлашћеном доктору за 
утврђивање потребе на начин утврђен одредбама ове 
уредбе.

Члан 11.
(Прописивање помагала у болничкој здравственој 

установи)
(1) Осигураном лицу које се налази на болничком 

лијечењу, здравствена установа обавезна је обезбиједити 
потребна помагала неопходне у процесу лијечења до 
отпуста из болнице, а која су утврђена Листом.

(2) Овлашћени доктор у надлежној болничкој уговорној 
здравственој установи је дужан одмах по уградњи помагала 
са Листе, а најкасније у року од 15 дана након оперативног 
захвата, прописати иста, електронски попуњавањем 
еПотврде уз који ће приложити односно придружити 
потребну медицинску документацију у електронској 
форми, а како би се иста одобрила од стране Завода.

Члан 12.
(Испорука помагала)

(1) Правно односно физичко лице које се бави 
испоруком/израдом помагала, након израде, односно 
уручивања помагала, попуњава трећи дио писане потврде 
са свим потребним подацима, док осигурано лице потврђује 
пријем помагала својим потписом и датумом пријема. 

(2) За помагала која су прописана електронским путем, 
након израде односно уручивања помагала, правно односно 

физичко лице које се бави испоруком/израдом помагала 
електронски потврђује да је извршена испорука одобреног 
помагала кроз апликацију еПомагало.

(3) Осигурано лице, пријем помагала одобреног 
електронским путем потврђује на испринтаном обрасцу 
еПотврде у дијелу који је за то предвиђен, својим потписом 
и датумом пријема, осим за помагала која су прописана у 
складу са чланом 11. ове уредбе.

Члан 13.
(Документација за плаћање)

Ради плаћања, правно односно физичко лице које се 
бави испоруком/израдом помагала, дужно је Заводу уз 
фискални рачун доставити и сљедеће: 

а) писани рачун; 
б) испринтану еПотврду или образац Потврде број 1 

или 2. 

Члан 14.
(Рокови коришћења помагала)

(1) Осигурано лице, има право на истоврсно помагало 
утврђено Листом, након истека рока коришћења.

(2) Рокови коришћења помагала рачунају се од дана 
одобравања помагала од стране Завода. 

(3) Ако је неопходно да се помагало изради по мјери, 
а израда траје дуже времена, израда се може одобрити и 
прије истека рока коришћења на онолико времена колико 
се предвиђа да ће трајати израда помагала, али не дуже од 
60 дана прије истека рока.

(4) Околност из става (3) овог члана утврђује и образлаже 
овлашћени доктор приликом прописивања помагала.

(5) Осигурано лице дужно је у периоду до истека рока 
коришћења помагала, помагало исправно користити, 
одржавати и поправљати.

(6) Осигураном лицу, Завод може одобрити набавку 
новог истоврсног помагала, у изузетним случајевима, и 
прије истека прописаног рока коришћења раније одобреног 
помагала, и то у сљедећим случајевима:

а) због промјене здравственог стања осигураног лица, а 
по налазу овлашћеног доктора,

б) када је помагало, по налазу овлашћеног доктора, 
неупотребљиво због насталих анатомских, физиолошких 
односно функционалних промјена, а исте нису посљедица 
некоришћења помагала односно коришћења помагала на 
непрописан начин.

Члан 15.
(Провјера функционалности)

(1) За помагала која су Листом утврђена да је неопходна 
провјера функционалности помагала, овлашћени доктор 
врши провјеру помагала у року од 30 дана од дана уручења 
помагала осигураном лицу.

(2) Овлашћени доктор потврђује да је испоручено/
израђено помагало одговарајуће и да је осигураном лицу 
издато односно израђено помагало у складу са утврђеном 
потребом на обрасцу еПотврде, односно писане потврде.

(3) Потврђивање се врши на обрасцу Потврде о 
извршеној контроли ортопедског и другог помагала, која је 
саставни дио ове уредбе, те је обавезан наведено уписати у 
апликацију еПомагало.

(4) Потврда из става (3) овог члана се попуњава у 2 
примјерка, од којих се један примјерак улаже у здравствени 
картон осигураног лица, а други примјерак предаје се 
осигураном лицу који исти предаје правном односно 
физичком лицу код којег је извршена набавка односно 
израда помагала.

(5)Правно односно физичко лице из претходног става је 
дужно уз осталу документацију из члана 13. ове уредбе, при 
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фактурисању приложити и Потврду о извршеној контроли 
ортопедског и другог помагала.

(6) Уколико овлашћени доктор утврди да уручено 
односно израђено помагало не одговара препорученом 
помагалу, Завод неће учествовати у суфинансирању 
набавке односно израде помагала.

(7) Изузетно од претходних ставова овог члана, провјера 
функционалности се не врши у случају када је овлашћени 
доктор израдио и прописао то помагало у уговорној 
здравственој установи.

Члан 16.
(Ревизија права)

(1) За одређена помагала, за која је то наведено у  Листи, 
утврђује се годишња ревизија права.

(2) Медицинска документација, којом се утврђује право 
и која се доставља уз писану потврду или уз еПотврду не 
смије бити старија од шест мјесеци од дана издавања писане 
потврде односно попуњавања еПотврде. 

(3) За помагала за која се врши ревизија права у 
складу са ставом (1) овог члана, осигурана лица код којих 
је здравствено стање такво да се не може очекивати било 
каква промјена здравственог стања - трајна стања, помагала 
се први пут прописују и ревидирају на начин прописан овом 
уредбом, а сваки наредни пут прописивање и ревизија се 
врши без нове медицинске документације.

Члан 17.
(Право на поврат)

(1) Уколико осигурано лице набави и плати пуну 
цијену помагала са важеће Листе, а испуњава медицинске 
индикације за стицање права на учешће Завода, има 
право на поврат дијела средстава у висини учешћа Завода, 
утврђеног за то помагало.

(2) Осигурано лице предаје захтјев за поврат у 
пословници здравственог осигурања надлежној према 
мјесту пребивалишта осигураног лица уз који прилаже:

а) медицинску документацију, 
б) оригинал рачун, 
ц) издату, а нереализовану Потврду број 2 или
д) наводи податак да је помагало прописано у апликацији 

еПомагало. 
(3) Помагало се не може прописати на писаној потврди 

или еПотврди, након што је осигурано лице извршило 
набавку помагала, осим у случају да исто није прописано 
ради пропуста овлашћеног доктора, а што се утврђује на 
основу медицинске документације. 

(4) Уколико је осигурано лице набавило помагало у 
иностранству, поврат трошкова врши се у домаћој валути 
према важећем средњем курсу на дан издавања рачуна.

(5) Захтјев за поврат може се доставити у року важења 
Потврде број 2 односно еПотврде, а  о захтјеву се рјешава у 
складу са Законом о управном поступку.

(6) Рјешења којима се одобрава поврат средстава за 
набавку помагала се евидентирају у апликацији еПомагала.

Члан 18.
(Право на помагала која се не налазе на Листи)
(1) У случају специфичних медицинских индикација 

осигураном лицу се изузетно може одобрити  помагало 
које се не налази на Листи, у зависности од његовог 
здравственог стања и обољења, а исто је неопходно за 
квалитетнији живот.

(2) Уз захтјев за одобравање помагала из става (1) овог 
члана, осигурано лице прилаже:

а) медицинску документацију, 
б) конзилијарно мишљење љекара специјалиста 

уговорне здравствене установе у којој се лијечи осигурано 
лице са детаљним образложењем специфичности 

медицинске индикације за одобрење помагала у складу са 
ставом (1) овог члана и

ц) оригинал рачун. 
(3) Захтјев за одобравања помагала може се доставити 

у року до године дана од дана утврђене потребе за набавку 
помагала.

(4) О захтјеву за одобрење помагала из става (1) овог 
члана одлучује комисија коју формира Завод. 

(5) Надлежна комисија Завода разматра оправданост 
захтјева и доноси одлуку о одобравању помагала.

(6) Помагало из става (1) овог члана одобрава се на 
период до најдуже пет година.

(7) У суфинансирању помагала која се не налазе на Листи, 
Завод ће учествовати до 50% набавне цијене помагала.

Члан 19.
(Одузимање овлашћења)

(1) Овлашћеном доктору за којег се утврди да је 
осигураном лицу прописао помагало супротно одредбама 
ове уредбе и Листе, Завод ће привремено одузети 
овлашћење на период до шест мјесеци.

(2) Уколико овлашћени доктор, којем је било 
привремено одузето овлашћење, поново настави са 
издавањем приједлога супротно одредбама ове Уредбе и 
Листе, овлашћење ће му бити одузето трајно.

Члан 20.
(Право на накнаду штете)

Завод има право тражити накнаду штете од овлашћеног 
доктора и здравствене установе у којој је запослен, уколико 
се утврди да је помагало прописано супротно одредбама 
ове уредбе и Листе.

Члан 21.
(Прелазне одредбе)

(1) У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове 
уредбе, Завод је дужан да утврди изглед писаних потврда 
из члана 6. став (2) ове уредбе, а до тад ће се примјењивати 
обрасци потврда који су били утврђени Уредбом о обиму, 
начину и поступку остваривања права на ортопедска и 
друга помагала која се могу прописивати у оквиру обавезног 
здравственог осигурања („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 13/18).

(2) До окончања имплементације апликације еПомагало, 
овлашћени доктори су дужни вршити прописивање 
помагала на обрасцима потврда из става (1) овог члана.

(3) Наведени обрасци потврде из става (1) овог члана 
ће се примјењивати и у случају техничких немогућности 
издавања еПотврде, а до утврђивања нових писаних 
потврда.

(4) Поступци који су започети по одредбама Уредбе 
о обиму, начину и поступку остваривања права на 
ортопедска и друга помагала која се могу прописивати у 
оквиру обавезног здравственог осигурања, окончаће се по 
одредбама те Уредбе.

Члан 22.
  (Престанак важења ранијег прописа)

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи 
Уредба о обиму, начину и поступку остваривања права на 
ортопедска помагала која се могу прописивати у оквиру 
обавезног здравственог осигурања („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 13/18).

Члан 22.
(Завршне одредбе)

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- 

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-33-12247/22
Тузла, 31.05.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

_________________________ 
   (naziv zdravstvene ustanove) 
 
Broj: 
 
 
 

 
POTVRDA 

O IZVRŠENOJ KONTROLI ORTOPEDSKOG I DRUGOG POMAGALA 
 
 
Na osnovu neposrednog pregleda osiguranog lica _______________________________ 
(ime i prezime) iz ________________ (općina) rođenog/e _____________________ (datum 
rođenja) kao ovlašteni ljekar za utvrđivanje potrebe za ortopedskim i drugim pomagalom, 
potvrđujem da sam izvršio provjeru funkcionalnosti i kontrole izdatog/izrađenog pomagala u 
roku od 30 dana od dana uručenja pomagala i utvrdio sljedeće (zaokružiti odgovarajuće): 
 
 

• da je isporučeno/izrađeno pomagalo odgovarajuće i da je osiguranom licu izdato 
odnosno izrađeno pomagalo saglasno utvrđenoj potrebi na obrascu ePotvrde odnosno 
pisane Potvrde. 

 
•  da je osiguranom licu suprotno utvrđenoj potrebi izrađeno odnosno isporučeno drugo 

pomagalo, i to ______________________  
(upisati naziv pomagala) 

 
 
 
 
 
 
 
_____________    MP                     _________________________ 
      (mjesto i datum)                       (potpis i faksimil ovlaštenog ljekara) 
 
 




