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поруку за прописивање лијека на рецепт дала здравствена 
установа болничке/КСЗ здравствене заштите када се ризик 
прекорачења трошкова дијели у сразмјери 50% здравстве-
на установа примарног нивоа, а 50% здравствена установа 
болничке/КСЗ здравствене заштите.

(5) Услуге хемодијализе које је Фонд уговорио са бол-
ницом у складу са чланом 19. Правилника плаћаће се по 
цијенама из Цјеновника Фонда из средстава која су Буџе-
том Фонда планирана за хемодијализу

(6) За пружену здравствену заштиту која је посљедица 
повреде која је проузрокована употребом моторног возила 
или штетном радњом трећег лица уговорна здравствена 
установа обавезна је испостављати јединичне фактуре по 
Цјеновнику Фонда ради спровођења поступака накнаде 
штете у складу са одредбама закона.

(7) Здравствене услуге које Фонд уговори са јавним 
здравственим установама које у складу са чланом 20. 
Правилника из тачке I Одлуке ангажују спољне сарадни-
ке (стручњаке) ради пружања здравствених услуга које се 
налазе у Регистру здравствених услуга које се не раде у Ре-
публици Српској за текућу годину плаћаће се по цијенама 
дефинисаним посебним цјеновником Фонда.

XXI
(1) Обрачун признате реализације здравствених устано-

ва које пружају здравствене услуге чије финансирање је де-
финисано т. од II до XX ове одлуке поступком усклађивања 
извршиће се од 1.1.2021. године.

(2) На захтјев здравствене установе Фонд ће извршити 
реалокацију уговорених средстава унутар постојећих мо-
дела плаћања.

VII - Завршне одредбе

XXII
Саставни дио ове одлуке чине Прилог број 1 - Номен-

клатура услуга по Моделу 1 (DRG), Прилог број 2 - Но-
менклатура услуга број 2 по Моделу II (услуге консултатив-
но-специјалистичке здравствене заштите и дијагностичке 
услуге у здравственим установама секундарног и терцијар-
ног нивоа здравствене заштите), Прилог број 3 - Специфи-
кација услуга по Моделу 3 и Прилог број 4 - Листа проце-
дура које не захтијевају пријем у болницу.

XXIII
(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а при-

мјењиваће се у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године.
(2) Ова одлука објавиће се у “Службеном гласнику Ре-

публике Српске”, а прилози ће бити доступни на интернет 
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.

Број: 02/002-4714-4/20 Предсједник
28. децембра 2020. године Управног одбора,
Бања Лука Др Саша Вученовић, с.р.

На основу члана 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, 110/16, 94/19 и 
44/20) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 94/18 и 3/20), Управни одбор Фонда здравственог оси-
гурања Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржа-
ној 28.12.2020. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 

2020. ГОДИНИ

I
(1) У Одлуци о начину финансирања здравствене за-

штите у Републици Српској у 2020. години (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 111/19, 10/20, 21/20, 27/20 
и 52/20) у тачки XI став 1. након подтачке 6.1) додаје се 
нова подтачка 6.2), која гласи:

“6.2) Сви случајеви из DRG категорије “A06Z - Трахе-
остомија или вентилација > 95 сати”, са лабораторијски 
потврђеном дијагнозом Sars Cov-2, гдје је као главна ди-
јагноза шифрирана “В34.2 Инфекција корона вирусом, 
неспецифицирана”, са лабораторијски потврђеном пнеу-
монијом, животно угрожавајућом органском или мулти-
органском дисфункцијом, а обиљежене су респираторним 
манифестацијама у виду тешког респираторног дистреса, 
са оштећењем бубрега, септичним шоком, те функционал-
ним промјенама које се манифестују са коагулопатијом, 
тромбоцитопенијом, ацидозом и низом других метаболич-
ких и циркулаторних абнормалности, а који захтијевају 
збрињавање на јединици интензивне његе уз ендотрахеал-
ну интубацију и употребу респиратора, односно механичку 
вентилацију (шифрa процедурe 13882-02), класификују се 
као Covid случајеви са врло тешком клиничком сликом и 
признаће се по коефицијенту од 30,33 бода,”.

(2) У истој тачки и ставу након тачке 17) додају се нове 
т. 18) и 19), које гласе:

“18) Сви случајеви из DRG категоријe “T63A Вирусна 
болест, старост > 59 година или с КК”, са лабораторијски 
потврђеном дијагнозом Sars Cov-2, гдје је као главна ди-
јагноза шифрирана “В34.2 Инфекција корона вирусом, 
неспецифицирана”, са лабораторијски и сликовним дијаг-
ностичким техникама потврђеном пнеумонијом (дијагнозе 
Ј12.8, Ј17.1, Ј96.0), са средње тешким до тешким клинич-
ким манифестацијама, који због поремећаја респирацијске 
фреквенце и пада сатурације кисеоника захтијевају повре-
мену употребу кисеоничке маске, класификују се као Covid 
случајеви са тежом клиничком сликом и признаће се по ко-
ефицијенту од 2,27 бодова.

19) Сви случајеви из DRG категорије “T63B Вирусна 
болест, старост до 60 година без KK”, са лабораторијски 
потврђеном дијагнозом Sars Cov-2, гдје је као главна ди-
јагноза шифрирана “В34.2 Инфекција корона вирусом, 
неспецифицирана”, без пнеумоније и било којих других 
пратећих дијагноза/коморбидитета - са благом симптомато-
логијом, без потврде инфекције плућа у сликовној дијаг-
ностици, класификују се као Covid случајеви са најблажом 
клиничком сликом) и признаће се по коефицијенту од 1,26 
бодова.”.

(3) У истој тачки додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Посебно дефинисани критеријуми наведени у 

т. 6.2), 18) и 19) у 2020. години примјењују се за вријеме 
трајања ванредне ситуације за територију Републике Срп-
ске због епидемиолошке ситуације усљед ширења вируса 
корона.”.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-4714-2/20 Предсједник
28. децембра 2020. године Управног одбора,
Бања Лука  Др Саша Вученовић, с.р.

На основу члана 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, 110/16, 94/19 и 
44/20), члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 94/18 и 3/20), а у складу са одредбама Правилника о 
условима прописивања и издавања лијека (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 116/12, 51/13, 88/17 и 93/17), 
Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 28.12.2020. го-
дине,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 
ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА РЕЦЕПТ ИЗ 

СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

I
(1) У Одлуци о усвајању Листе лијекова који се издају 

на рецепт из средстава обавезног здравственог осигурања 
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(“Службени гласник Републике Српске”, број 73/20) у Прилогу број 1. - Основна листа - Листа А, у групи А - Алиментар-
ни тракт и метаболизам; А10 - Антихипергликемици; А10B - Орални антихипергликемици, додају се лијек и индикација:

АТС INN Облик лијека Доза
A10BJ06 семаглутид¹ раствор за инјекцију 0,25 mg/дози

0,5 mg/дози
1 mg/дози

ИНДИКАЦИЈА 1 – Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на терапији са нај-
мање два орална антидијабетика и/или GLP-1 у току посљедњих шест мјесеци код којих је 
HbA1c>7% и BMI> 35kg/m2. Лијек се искључује из примјене ако не показује резултате шест 
мјесеци након укључивања, и то снижење HbA1c за 1% уз снижење тјелесне тежине. Лијек 
се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокриноло-
га, ендокринолога или интернисте дијабетолога који је дужан да у специјалистичком налазу 
утврди и документује испуњеност наведених услова за увођење новог инзулина у терапију.

(2) У истом прилогу, Листи и групи, у подгрупи А11 - Витамини; А11C - Витамин А, витамин D, укључујући и њихове 
комбинације, код лијека ATC: A11CC05, INN: холекалциферол, облик лијека: оралне капи, раствор, у колони “Доза”, додаје 
се текст: “14400 i.j./ml”.

(3) У истом прилогу и Листи, у групи R - Респираторни систем; R03 - Лијекови за лијечење опструктивних плућних 
болести; R03A - Адренергици, инхалациони; додају се лијекови и индикација:

АТС INN Облик лијека Доза
R03AC18 индакатерол² прашак за инхалацију, тврда 

капсула
150 mcg

R03AL04 индакатерол, гликопиронијум 
бромид²

прашак за инхалацију, тврда 
капсула

(85+43) mcg/дози

R03AL09 беклометазон, формотерол, 
гликопиронијум бромид³

стлачени инхалат, отопина (87+5+9) mcg/дози

ИНДИКАЦИЈE 2 – ХОПБ (Ј44)
3 – Код одраслих болесника са умјереним до тешким обликом ХОПБ (Ј44)

(4) У истом прилогу, Листи и групи, у подгрупи код R03B - Остали лијекови за лијечење опструктивних плућних боле-
сти, инхалациони, додају се лијекови и индикација:

АТС INN Облик лијека Доза
R03BB04 тиотропијум4 прашак за инхалацију у тврдој 

капсули
0,018 mg

раствор за инхалацију 2,5 mcg/дози
прашак за инхалацију у тврдој 

капсули
10 mcg/дози

R03BB05 аклидинијум4 прашак за инхалацију 322 mcg/дози
R03BB06 гликопиронијум бромид4 прашак за инхалацију, тврда 

капсула
44 mcg

ИНДИКАЦИЈА 4 – ХОПБ (Ј44)

II
(1) У истом прилогу - Листа Б, у групи A - Алиментарни тракт и метаболизам; А02 - Лијекови за лијечење болести које 

су изазване поремећајем ацидитета; А02A - Лијекови за лијечење пептичког улкуса и болести гастроезофагусног рефлукса, 
код лијека ATC: A02BC05, INN: есомепразол, у колони “Облик лијека” брише се текст: “гастрорезистентне таблете”.

(2) У истом прилогу и Листи, у групи C - Кардиоваскуларни систем; C01 - Терапија болести срца; C01E - Остали 
лијекови у терапији болести срца, код лијека ATC: C01EB15, INN: триметазидин у колони “Облик лијека” додаје се текст: 
“капсула са продуженим ослобађањем” и у колони “Доза” додаје се текст: “80 mg”.

(3) У истом прилогу и Листи, у групи C - Кардиоваскуларни систем; C09 - Лијекови који дјелују на ренин - ангиотензин 
систем; C09D - Антагонисти рецептора ангиотензина II, комбинације, додају се лијек и индикација:

АТС INN Облик лијека Доза Проценат учешћа 
осигураног лица

C09DX04 сакубитрил, валсартан5 филм  таблете (24 + 26) mg 50%
(49 + 51) mg
(97 + 103) mg

ИНДИКАЦИЈА 5 - Код пацијената са симптоматском хроничном срчаном инсуфицијенцијом са редукованом ејекционом 
фракцијом испод 35% (NYHA II-IV), по препоруци кардиолога.

(4) У истом прилогу и Листи, у групи N - Нервни систем (лијекови који дјелују на нервни систем); N04 - Антипаркин-
соници; N04B - Допампинергици (допаминергички лијекови) бришу се лијек и индикација:

АТС INN Облик лијека Доза Проценат учешћа 
осигураног лица

N04BA03 леводопа, карбидопа, ентакапон6 филм  таблете (100 + 25 + 200) mg 50%
(150 + 37,5 + 200) mg

ИНДИКАЦИЈА 6 - Након исцрпљених терапијских могућности лијечења Паркинсонове болести (G20) антипаркинсоници-
ма прве линије, уз препоруку специјалисте неуролога.
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(5) У истом прилогу и Листи, у групи R - Респираторни систем; R03 - Лијекови за лијечење опструктивних плућних 

болест; R03A - Адренергици, инхалациони бришу се лијекови и индикација:

АТС INN Облик лијека Доза Проценат учешћа 
осигураног лица

R03AC18 индакатерол7 прашак за инхалацију, 
тврда капсула

150 mcg 50%

R03AL04 индакатерол, гликопиро-
нијум бромид7

прашак за инхалацију, 
тврда капсула

(85+43) mcg/дози 50%

ИНДИКАЦИЈА 7 - ХОПБ (Ј44)
(6) У истом прилогу, Листи и групи, у подгрупи R03B - Остали лијекови за лијечење опструктивних плућних болести, 

инхалациони бришу се лијекови и индикација:

АТС INN Облик лијека Доза Проценат учешћа 
осигураног лица

R03BB04 тиотропијум8 прашак за инхалацију у 
тврдој капсули

0,018 mg 50%

раствор за инхалацију 2,5 mcg/дози 50%
прашак за инхалацију у 

тврдој капсули
10 mcg/дози 50%

R03BB05 аклидинијум8 прашак за инхалацију 322 mcg/дози 50%
R03BB06 гликопиронијум бромид прашак за инхалацију, 

тврда капсула
44 mcg 50%

ИНДИКАЦИЈА 8 - ХОПБ (Ј44)

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а примјењи-

ваће се од 15.1.2021. године.

Број: 02/002-4714-7/20 Предсједник
28. децембра 2020. године Управног одбора,
Бања Лука  Др Саша Вученовић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у саста-

ву: предсједник Златко М. Кнежевић, потпредсједници Мато Та-
дић, Мирсад Ћеман и Маргарита Цаца Николовска и судије Tudor 
Pantiru, Валерија Галић, Миодраг Симовић, Сеада Палаврић и 
Angelika Nussberger, на сједници одржаној 26. новембра 2020. го-
дине у предмету број У 8/20, рјешавајући захтјев Општинског 
суда у Бихаћу (судије Општинског суда у Бихаћу Дине Муслића), 
на основу члана VI/3ц) Устава Босне и Херцеговине, члана 19 став 
(1) тачка а) и члана 57 став (2) тачка а) Правила Уставног суда 
Босне и Херцеговине - пречишћени текст (“Службени гласник 
Босне и Херцеговине” број 94/14),  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ

Одбацује се као недопуштен захтјев Општинског суда у Би-
хаћу (судије Општинског суда у Бихаћу Дине Муслића) за оцјену 
компатибилности Одлуке о јавним паркиралиштима на подручју 
града Бихаћа (“Службени гласник Града Бихаћа” бр. 1/15, 1/16, 
6/16 и 11/18) са Уставом Босне и Херцеговине и Европском кон-
венцијом за заштиту људских права и основних слобода због нена-
длежности Уставног суда Босне и Херцеговине.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику 
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
1. Општински суд у Бихаћу (судија Општинског суда у Бихаћу 

Дино Муслић; у даљњем тексту: подносилац захтјева) поднио је 
10. августа 2020. године Уставном суду Босне и Херцеговине (у 
даљњем тексту: Уставни суд) захтјев за оцјену компатибилности 
Одлуке о јавним паркиралиштима на подручју града Бихаћа (“Слу-
жбени гласник Града Бихаћа” бр. 1/15, 1/16, 6/16 и 11/18; у даљњем 
тексту: Одлука о јавним паркиралиштима).

2. Подносилац захтјева је навео да је Законом о комуналним 
дјелатностима Унско-санског кантона у члану 58 став 1 тачка х 
прописано да се посебним општинским одлукама регулише оба-
вљање комуналних дјелатности индивидуалне комуналне потро-
шње - дјелатност јавних паркинг простора и јавних гаража (тачка 
х). Даље је навео да је у складу с том законском одредбом и чланом 
8 Статутарне одлуке о организацији града Бихаћа, Градско вијеће 
Бихаћ на сједници одржаној 12. децембра 2015. године донијело 
Одлуку о јавном паркиралишту.

3. Подносилац захтјева је истакао да је наведеном одлуком која 
је заснована на Закону и која представља подзаконски акт у дије-
лу 5 који носи назив “Контрола кориштења јавних паркиралишта, 
блокирање и деблокирање возила”, у чл. од 28-31 прописан посту-
пак повреде услова коришћења јавних паркиралишта, блокирање 
непрописно паркираног возила, деблокирање возила и трошкови 
деблокирања возила.

4. Даље је навео да “правни основ стављања уређаја за блоки-
рање точкова возила, који у конкретном предмету се мора примије-
нити, а то је Одлука о јавним паркиралиштима” није у складу с 
Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом за зашти-
ту људских права и основних слобода (у даљњем тексту: Европска 
конвенција).

5. Према мишљењу подносиоца захтјева, блокирање непрописно 
паркираног возила на начин како је то прописано наведеном одлуком 
доводи до повреде права на несметано коришћење имовине (односно 
возила) загарантованог чланом II/3к) Устава Босне и Херцеговине и 
чланом 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију. Истакнуто је да 
није спорно да Град Бихаћ има право да регулише коришћење јав-
них паркиралишта и да то коришћење наплаћује. Међутим, према 
мишљењу подносиоца захтјева, спорна је блокада имовине, као и 
чињеница да се за ту блокаду мора платити новчана казна, односно 
како Одлука о јавним паркиралиштима то назива “трошкови дебло-
кирања возила”, те трошкови коришћења јавног паркинга уколико 
корисник услуге не истакне, неправилно истакне или истакне неодго-
варајућу паркирну карту с унутрашње стране вјетробранског стакла 
возила (тачка ф члана 28 Одлуке о јавним паркиралиштима), што на-
меће двоструку обавезу кориснику услуге паркинга.

6. Подносилац захтјева је такође истакао да блокирање возила 
на начин како је то прописано наведеном одлуком - “лисицама” до-
води и до повреде права на слободу кретања која је загарантована 
чланом II/3м) Устава БиХ и чланом 2 Протокола број 4 уз Европску 
конвенцију.

7. Подносилац захтјева је навео да подноси захтјев за оцјену 
компатибилности оспорених чланова Одлуке о јавним паркира-
лиштима с наведеним одредбама Устава Босне и Херцеговине и 
Европске конвенције јер се, према мишљењу подносиоца захтјева, 
оспореним члановима крше наведена људска права и слободе.

Чињенице предмета поводом којих је поднесен захтјев
8. У захтјеву је наведено да је подносиоцу захтјева као судији 

за претходно саслушање Кантонално тужилаштво Унско-санског 
кантона упутило Оптужницу број Т01 0 КТ 0036148 20 од 22. јуна 
2020. године против С. С. из Цазина јер је: “Дана 24. 4. 2020. го-
дине око 11:00 часова, у Бихаћу, у Улици 502. витешке бригаде, 
на паркинг простору број П-20, без циља прибављања имовинске 
користи, са путничког моторног возила марке Форд’, тип Фиеста, 


