ОДЛУКA
о отварању Буџетског фонда за лечење обољења, стања ,
или повреда које се не могу успешно лечити
у Републици Србији
1. Отвара се Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно
лечити у Републици Србији (у даљем тексту: Фонд), као евиденциони рачун у оквиру главне књиге
трезора, и то као индиректни к~рисник буџетских средстава у оквиру раздела Министарства
здравља.
2. Фонд се отвара ради обезбеђивања додатних средстава за лечење обољења, стања или
повреда, као и лечења оболелих од одређених врста ретких болести (у даљем тексту: болести), које
су излечиве, а које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за
здравствено осигурање, не може да обезбеди довољан износ средстава за лечење од уплате
доприноса за обавезно здравствено осигурање и из других извора финансирања у складу са законом.
3. Фонд се отвара на неодређено време.
4. Фондом управља Министарство здравља.
5. Фонд се финансира из:
1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину;
2) донација, легата, поклона. и других наменских прихода;
3) других јавних прихода.
6. Средства Фонда користе се за лечење оболелих од болести из тачке 2. ове одлуке, а
додељују се на предлог републичких стручних комисија, односно тела, које образује министар
здравља у складу са законом којим се уређује здравствена заштита, а када су у питању ретке
болести- и уз прибављено мишљење надлежног центра за ретке болести.
Преузимање обавеза и плаћања на терет Фонда врше се до нивоа средстава обезбеђених у
фонду.
Одлуке о додели средстава из Фонда, мишљења репу6личких и других стручних комисија и
тела о немогућности лечења у Републици Србији, као и мишљења иностраних експерата, односно
иностране здравствене установе у коју се лице упућује на лечење, о вероватноћи излечења и
потврде о трошковима лечења објављују се на интернет страници Министарства здравља.
7. Донатори и оболела лица, односно њихови заступници увид и контролу наменског
трошења средстава Фонда остварују преко својих представника у Надзорном одбору Фонда.
Чланове Надзорног одбора Фонда решењем именује Влада, на две године, из реда
представника донатора, угледних здравствених радника, медија и удружења чији су циљеви
усмерени на побољшање услова за лечење ободелих лица.
Начин рада Надзорног одбора Фонда уређује се његовим пословником.
Стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Фонда и Надзорног одбора
Фонда обављају запослени у Министарству здравља, у складу са законом, актом о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места и другим прописима.
8. у случају укидања Фонда, његова права и обавезе преузима Министарство здравља.
9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".
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