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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију Републике Српске, на захтјев “Сигма пројект” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Сигма пројект” д.о.о. Бања Лука испу-
њава услове за добијање лиценце за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе:

1. грађевинских радова на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1.500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 24.4.2018. године до 24.4.2022. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-825/17 
24. априла 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

Фонд здравственог осигурања 
Републике Српске

На основу чл. 20. и 48. Закона о здравственом осигу-
рању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16), 
члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 44/15) и члана 17. 
Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 
63/08, 64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), Управни одбор 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XVIII 
редовној сједници, одржаној 14.6.2018. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ, ОБИМУ И 
НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ

Члан 1.
У Правилнику о садржају, обиму и начину остваривања 

права на здравствену заштиту (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 
83/16, 109/17, 115/17 и 17/18) у поглављу III - Лично уче-
шће у трошковима здравствене заштите (партиципација) 
члан 53. мијења се и гласи:

“Члан 53.
(1) Здравствена заштита која се обезбјеђује из средстава 

обавезног здравственог осигурања у цијелости и за коју су 
осигурана лица ослобођена партиципације обухвата:

а) мјере превенције и раног откривања болести из члана 
6. став 1. т. б) и в) овог правилника - МКБ шифре: Z 11 - Z 
13 и Z 20 - Z 29 (шифра основа ослобађања - 01);

б) прегледе и савјетовања у сврху планирања породице 
и прекид трудноће из медицинских разлога, као и цјелокуп-
ну здравствену заштиту за вријеме трудноће, порођаја и за 
вријеме материнства до 12 мјесеци послије порођаја, од-

носно за близанце и свако треће и наредно дијете у трајању 
од 18 мјесеци послије порођаја - МКБ шифре: О 00 - О 99 и 
Z 30 - Z 39 (шифра основа ослобађања - 02);

в) лица обољела од ријетких болести која свој статус 
доказују легитимацијом коју издаје Центар за ријетке бо-
лести Републике Српске (шифра основа ослобађања - 03);

г) прегледе и лијечење болести уста и зуба лица са 
урођеним или стеченим деформитетом лица и вилица (ши-
фра основа ослобађања - 04);

д) вантјелесну оплодњу из члана 8. овог правилника 
(шифра основа ослобађања - 05);

ђ) прегледе и лијечење у вези са заразним болестима 
за које је законом предвиђено спровођење мјера за спреча-
вање њиховог ширења (шифра основа ослобађања - 06);

е) хитна медицинска стања из члана 40. овог правилни-
ка, односно стања непосредне животне угрожености, укљу-
чујући и вријеме проведено на интензивној њези и хитан 
санитетски превоз из чл. 41. и 42. овог правилника (шифра 
основа ослобађања - 07);

ж) прегледе, лијечење и рехабилитацију професионалних 
болести и повреда на раду (шифра основа ослобађања - 08);

з) обезбјеђење сљедећих медицинских средстава (ши-
фра основа ослобађања - 09):

1. покретних ортодонтских апарата за дјецу и
2. акрилатних тоталних протеза за лица старија од 65 

година.
(2) Здравствена заштита за коју су осигурана лица 

ослобођена партиципације обухвата и сљедећа медицинска 
стања:

а) лијечење болести и компликација основне болести 
(шифра основа ослобађања - 10):

1. малигне болести - МКБ шифре: C 00 - C 99, D 00 - D 
09, Z 51.0 и Z 51.1,

2. дијабетес - МКБ шифре: E 10 - E 14.8, N 08.3, G 99.0, 
G 59.0, G 63.2, H 28.0, H 36.0 и I 79.2,

3. хемофилија - МКБ шифре: D 66 - D 67,
4. епилепсија - МКБ шифре: G 40 - G 41,
5. прогресивна мишићна обољења - МКБ шифре: G 12, 

G 36 - G 37 и G 70 - G 71,
6. церебрална парализа - МКБ шифра: G 80,
7. мултипла склероза - МКБ шифра: G 35,
8. неправилан развој костију и хрскавице (osteogenesis 

imperfecta - терминални стадијум) - МКБ шифра: Q 78.0,
9. плегије (пара и квадри) - МКБ шифра: G 82,
10. хронична бубрежна инсуфицијенција - МКБ шифре: 

N 18 и Z 49,
11. целијакија - МКБ шифра: K 90.0,
12. реуматска грозница - МКБ шифре: I 00 - I 01,
13. ментална болест - МКБ шифра: F 32.2;
б) цјелокупну здравствену заштиту лица која учествују 

или су учествовала у поступку трансплантације људских 
органа, људских ткива и ћелија као даваоци или као прима-
оци истих - МКБ шифре: Z 52 и Z 94 (шифра основа осло-
бађања - 11);

в) цјелокупну здравствену заштиту лица обољелих од 
менталних болести (психозе) - МКБ шифре: F 20 - F 29, F 30, 
F 31, F 32.3, F 33.3 и F 53 (шифра основа ослобађања - 12);

г) здравствену заштиту лица у стању менталне ретарда-
ције неспособних за самосталан живот и рад - МКБ шифре: 
F 70 - F 79 (шифра основа ослобађања - 13).

(3) Осигурана лица која су ослобођена партиципације 
приликом коришћења здравствене заштите с обзиром на 
статус, односно својство које имају су:

а) дјеца до 15 година живота и лица преко 65 година 
живота (шифра основа ослобађања - 14),

б) корисници личне и породичне инвалиднине за које по 
Закону о правима бораца, војних инвалида и породица поги-
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нулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата партиципацију 
плаћа надлежни државни орган, а који свој статус доказују ле-
гитимацијом или рјешењем о признатом праву на личну или 
породичну инвалиднину (шифра основа ослобађања - 15),

в) лица са оштећењем вида - слијепа лица прве и друге 
категорије (шифра основа ослобађања - 16),

г) добровољни даваоци крви који су дали крв 10 и више 
пута - трајно и добровољни даваоци крви који су дали крв 
мање од 10 пута - под условом да од посљедњег давања 
крви није протекло више од годину дана (шифра основа 
ослобађања - 17),

д) корисници сталне новчане помоћи и лица смјештена 
у установе социјалне заштите за које допринос за здрав-

ствено осигурање плаћа центар за социјални рад (шифра 
основа ослобађања - 18),

ђ) пензионери који примају најнижу пензију према пропи-
сима Републике Српске, на основу увида у чек о посљедњој 
исплаћеној пензији (шифра основа ослобађања - 19) и

е) пратиоци осигураног лица у случају из члана 46. овог 
правилника (шифра основа ослобађања - 20).”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 02/002-5140-2/18 Предсједник
14. јуна 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

На основу чл. 20. и 48. Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16), члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 106/09 и 44/15) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), Управни одбор Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске, на XVIII редовној сједници, одржаној 14.6.2018. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Члан 1. 
У Правилнику о праву на медицинска средства (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/12, 59/14, 94/14, 

100/14, 61/16 и 7/17) у Прилогу број 1 - Листа медицинских средстава, тачка 7. Друга медицинска средства, подтачка 7.5 
Медицинска средства код дијабетеса, медицинска средства под редним бр. 18, 19, 20. и 21. замјењују се новим медицин-
ским средствима, како слиједи:

Ред-
ни 
бр.

Ши-
фра 
мед. 
сред-
ства

Назив 
меди-
цинског
средства

Меди-
цинско 
средство 
предлаже

Надлежност за прописи-
вање или одобравање мед. 

средства
Меди-
цинско 
сред-

ство по-
длијеже 
враћа-
њу

Могућа 
поправ-
ка мед. 
средства 
у току 
рока 

трајања

Рок траjaња 
медицинског 
средства /
количина 

медицинског 
средства

Медицинске 
индикације 
и услови за 
остваривање 
права на 

медицинско 
средство

Израда – 
стандард 
материја-
ла меди-
цинског 
средства

Члан 
из 
Пра-
вил-
ника

Изабр. др 
породич-
не мед. / 
педијатар

Доктор 
спе-
ција
листа

Рје-
шење 
Фонда

18. 9935
Лан-
цета -  

Softclix

Специја-
листа 
интерне 
медици-
не - ендо-
кринолог

ДА НЕ НЕ НЕ

1200 ланцета 
годишње, 

прописује се 
на рецепт за 
мјесечне по-

требе

● Интен-
зивирана 
инзулинска 
терапија 

код дјеце до 
18 година, 
трудница и 
обољелих 
од дијабе-
теса тип I 
на терапији 
инзулинском 
пумпом

Готов 
производ

Чл. 
58. и 
64.

19. 9936
Лан-
цета -  

Softclix

Специја-
листа 
интерне 
медици-
не - ендо-
кринолог

ДА НЕ НЕ НЕ

600 ланцета 
годишње, 

прописује се 
на рецепт за 
мјесечне по-

требе

● Остали 
на интен-
зивираној 
инзулинској 
терапији

Готов 
производ

Чл. 
58. и 
64.

20. 9937
Лан-
цета -  

Softclix

Специја-
листа 
интерне 
медици-
не - ендо-
кринолог

ДА НЕ НЕ НЕ

150 ланцета 
годишње, 

прописује се 
на рецепт за 
мјесечне по-

требе

● Остали на 
инзулинској 
терапији

Готов 
производ

Чл. 
58. и 
64.

21. 9938
Лан-
цета -  

Softclix

Специја-
листа 
интерне 
медици-
не - ендо-
кринолог

ДА НЕ НЕ НЕ

50 ланцета 
годишње, 

прописује се 
на рецепт за 
мјесечне по-

требе

● Дијабетес 
тип II (E11)

Готов 
производ

Чл. 
58. и 
64.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а при-

мјењиваће се од 1.7.2018. године. 

Број: 02/002-5140-3/18 Предсједник
14. јуна 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.




