
 

Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у 

иностранству 

ЗАХТЈЕВ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

 

Датум ________________________ 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ: 

Име и презиме подносиоца захтјева _______________________________________________ 

Потпис подносиоца захтјева _____________________________________________________ 

Улица, број, мјесто становања, општина/град  

______________________________________________________________________________ 

Број телефона _________________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________________ 

ПОДАЦИ О ДЈЕТЕТУ: 

Име и презиме дјетета ________________________________________________________ 

ЈМБ дјетета_________________________________________________________________ 

Назив здравствене установе, град и земља у којој се обавило лијечење, дијагностика или 

контролни преглед___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

ПОДНОСИМ ЗАХТЈЕВ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ: 

☐   Трошкова друмског саобраћаја    

☐  Трошкова авио транспорта   

☐  Трошкова смјештаја    

 

☐  Трошкова набавке потребних медицинских средстава и/или лијекова према 

препоруци здравствене установе у иностранству у којој се дијете лијечи на основу рјешења 

ЈУ Фонд солидарности, а с циљем обезбјеђивања даљег лијечења у кућним условима.  



 

 

Подносиоци захтјева за рефундацију трошкова пута или смјештаја су у складу с прописима 

обавезни доставити сљедеће: 

 

- Комплетно попуњен образац захтјева за рефундацију 

- Копију рјешења Фонда солидарности којим је одобрено предметно лијечење и/или 
дијагностика 

- Оригинал фискалног рачуна за сваку куповину 

- У случају куповине авио карата путем интернета потребан је извод из банке којим 

се потврђује куповина 

- Копију медицинске документације из које је видљиво да се период лијечења 

поклапа са датумима издатих рачуна за гориво, путарину, авио транспорт или 

смјештај 

- У случају рефундације дијела трошкова из уговора о закупу (станарина) потребно је 

доставити копију уговора о закупу 

- Копију банковне картице подносиоца захтјева 

 
Напомена: 

 

Смјештај се планира раније у складу с термином и подноси се уз захтјев за лијечење, 

дијагностику или контролу уколико није у самој болници и одобрава се уз средства за 
лијечење, дијагностику или контролу, само изузетно се рефундира. 

 
Рачуни за гориво који се признају, а везани су непосредно пред полазак на лијечење или 

пред повратак, су они који су издати у разумном року  који је потребан да се дође из мјеста 
пребивалишта до болнице односно након одјаве са лијечења до мјеста пребивалишта. 

Изузетак је уколико је изнајмљено рентакар возило које је потребно вратити с пуним 
резервоаром у рентакар агенцију. У том случају се доставља и уговор с рентакар 

агенцијом. 

 

За непотпуне захтјеве Фонд солидарности ће од подносиоца тражити допуну.  

Одредбом члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), прописано је да ако подносилац отклони 

недостатке у одређеном року, сматраће се да је поднесак био од почетка уредан. Ако 

подносилац не отклони недостатке у одређеном року, па се услед тога не може по поднеску 

поступати, орган ће закључком одбацити такав поднесак као неуредан. На ову последицу 

подносилац ће се нарочито упозорити у позиву за исправку поднеска.  

 

 
 


