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3202, 3220, 3221, 3237, 3238, 3239, 3240, 3271, 3272, 3300, 
3301, 3303, 2826/1 и 2840/1;

2) земљишна књига за парцеле старог премјера за ката-
старску општину Челинац Горњи, осим за парцеле означе-
не као к.ч. бр. 1099/1, 1099/2, 1118, 1117, 1116, 1115, 1100, 
1410, 1406, 1396, 1285, 1286, 1288, 1299/1, 1293/4, 1203, 
1216/1, 1215, 1293/6, 1294/1, 1296/2, 1295/1, 1295/2, 1294/1, 
1293/2, 1219/2, 1219/3, 1177, 1179, 1176, 1175, 1174, 1173, 
1172, 839/2, 839/5, 839/6 и 839/7;

3) земљишна књига за парцеле старог премјера за ка-
тастарску општину Челинац Доњи означене као к.ч. бр. 
371/91, 371/72, 371/73, 371/2, 371/66, 371/3, 371/4, 371/7, 
317, 315/1, 371/86, 318/2, 371/3, 318/1, 371/90, 564/2, 371/87, 
564/3, 371/89, 371/88, 371/79, 371/80, 371/77, 313/9, 313/5, 
313/1, 371/45, 371/74, 371/67, 371/64, 371/63, 314/3, 371/45, 
371/75, 371/27, 371/43, 371/30, 315/2, 315/4, 315/3, 371/5, 
313/3, 313/6, 371/8, 371/21, 313/8, 371/78, 371/3, 371/43, 
371/89, 371/88, 371/76, 371/62, 319, 314/3, 313/2, 314/1, 
371/2, 371/86, 371/7, 371/68, 371/74, 371/76, 371/5, 313/7, 
371/72, 313/8, 371/46, 313/7, 371/42, 564/1, 371/71, 315/5, 
371/65, 371/69, 371/70, 371/28, 371/92, 371/93, 371/94, 313/9 
и 371/95.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.08/951-99/20
13. децембра 2022. годинe Директор,
Бањалука Мр Драган Станковић, с.р.

Агенција за државну управу
На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 
и 56/22), члана 28. Закона о државним службеницима (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), 
члана 29. став 1. Уредбе о критеријумима за унутрашњу органи-
зацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима 
управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 109/19), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима државних 
службеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 
131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), 
директор Агенције за државну управу, уз сагласност Владе Репу-
блике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ

Члан 1.

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Агенцији за државну управу (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 62/19) члан 18. ст. 2. и 3. мијењају се и 
гласе:

“Услови: ВСС - 240 ECTS бодова (Europen Credit Transfer 
System), филозофски, правни или други факултет правног смјера, 
најмање једна година радног искуства у траженом степену образо-
вања, стручни испит за рад у републичким органима управе, по-
знавање рада на рачунару и знање енглеског језика – минимално 
Б2 према Заједничком европском референтном оквиру за језике.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте 
категорије трећег звања”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 23.02./020–3157/22
2. новембра 2022. године  В.д. директора,
Бања Лука Александар Радета, с.р. 

 Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 38. став 9. и члана 101. став 1. тачка 

3. Закона о обавезном здравственом осигурању (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 93/22), уз Сагласност 
министра здравља и социјалне заштите, број: 11/04-505-81-
9/22, од 14.12.2022. године, на приједлог стручне комиси-
је за лијекове за амбуланте породичне медицине и домове 
здравља, Управни одбор Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске, на Трећој редовној сједници, одржаној 
15.12.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА ЗА АМБУЛАНТЕ 

ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ И ДОМОВЕ ЗДРАВЉА

I

Усваја се Листа лијекова за амбуланте породичне меди-
цине и домове здравља.

II

Листа лијекова за амбуланте породичне медицине и до-
мове здравља налази се у Прилогу ове одлуке и чини њен 
саставни дио, а објављује се на интернет страници Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске.

III

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о усвајању Листе лијекова за амбуланте породичне медици-
не и домове здравља (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 71/22).

IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-4894-6/22 В.д. предсједника
15. децембра 2022. године Управног одбора,
Бања Лука Игор Видовић, с.р.

На основу члана 38. став 9. и члана 101. став 1. тач-
ка 3. Закона о обавезном здравственом осигурању (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 93/22), а у скла-
ду са одредбама Правилника о условима прописивања и 
издавања лијека (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 116/12, 51/13, 88/17 и 93/17), уз Сагласност министра 
здравља и социјалне заштите, број: 11/07-505-82-1/22, од 
14.12.2022. године, на приједлог стручне комисије за лије-
кове који се издају на рецепт, Управни одбор Фонда здрав-
ственог осигурања Републике Српске, на Трећој редовној 
сједници, одржаној 15.12.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА 

РЕЦЕПТ

I

Усваја се Листа лијекова који се издају на рецепт (у 
даљем тексту: Листа лијекова).

II

1) Листу лијекова чине:
- Основна листа лијекова - Листа А и
- Листа Б.

2) Листа лијекова налази се у Прилогу број 1. ове одлу-
ке и чини њен саставни дио, а објављује се на интернет 
страници Фонда здравственог осигурања Републике Срп-
ске (у даљем тексту: Фонд).

III

1) Основна листа лијекова - Листа А садржи лијекове 
који су према Водичима за клиничку праксу лијекови избо-
ра у лијечењу болести и који се осигураним лицима Фонда 
обезбјеђују у оквиру права на здравствену заштиту из сред-
става обавезног здравственог осигурања.

2) Листа А садржи и компоненту А-1 у оквиру које се 
налазе лијекови који нису регистровани код Агенције за 
лијекове и медицинска средства БиХ, а који су од витал-
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ног значаја и неопходни за лијечење хроничних и тешких 
обољења.

3) Лијекови обухваћени компонентом А-1 имају исти 
статус као и лијекови са Листе А и издају се на рецепт.

4) Произвођачи лијекова који су обухваћени компонен-
том А-1 дужни су спровести процедуру за добијање одо-
брења за стављање у промет код надлежне институције до 
30. јуна 2023. године, након чега ће Фонд извршити ажури-
рање ове листе.

5) Лијекови који су обухваћени компонентом А-1, а 
за које се у међувремену спроведе процедура за добијање 
одобрења за стављање у промет код надлежне институције, 
биће аутоматски уврштени на Листу А.

6) Листа Б садржи лијекове који према Водичима за 
клиничку праксу нису лијекови избора у терапији болести 
и који ради њихове цијене и резултата фармакоекономских 
студија нису на Листи А, а осигурано лице у оквиру права 
на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигу-
рања има право и на лијекове са Листе Б, у складу са одред-
бама ове одлуке.

IV

1) Лијекови утврђени Листом А и Листом Б осигура-
ном лицу прописују се на рецепт, при чему осигурано лице 
мора бити упознато о његовој обавези плаћања партиципа-
ције за лијекове са Листе А и обавези плаћања доплате за 
лијекове са Листе Б. 

2) За лијекове са Листе А осигурана лица плаћају пар-
тиципацију у одређеном проценту од референтне цијене 
лијека, у складу са Законом о обавезном здравственом оси-
гурању и подзаконским актима донесеним на основу закона.

3) За лијекове са Листе Б сва осигурана лица плаћају 
доплату у висини од 10% до 90% од референтне цијене 
лијека, што се у складу са финансијским планом Фонда 
објављује на интернет страници Фонда.

V

1) Референтна цијена лијека садржи најнижу велепро-
дајну цијену са ПДВ-ом за лијек истог интернационалног 
незаштићеног назива лијека (у даљем тексту: ИНН), облика 
и дозе, коју Фонд признаје и на коју се плаћа прописана 
партиципација, односно доплата.

2) Разлику између референтне цијене и цијене лијека 
која је већа од референтне цијене за лијек истог ИНН-а сно-
си осигурано лице.

3) Изузетно од подтачке 2. ове тачке, осигурана лица са 
трансплантираним органом не плаћају разлику између ре-
ферентне цијене и цијене оригиналног лијека истог ИНН-а 
из групе имуносупресива.

4) Референтне цијене лијекова објављују се на интернет 
страници Фонда.

VI

1) Апотеци за пружање фармацеутске услуге издавања 
лијека на рецепт на терет Фонда припада накнада у износу 
од 1,43 КМ по рецепту.

2) Апотеци за пружање фармацеутске услуге раства-
рања прашка за оралну суспензију припада накнада у изно-
су од 1,10 КМ по рецепту.

VII

За одређене лијекове са Листе лијекова који се издају на 
рецепт утврђују се ограничења у прописивању у односу на:

- медицинску дијагнозу према МКБ 10,

- године живота осигураног лица,
- мишљење љекара одговарајуће специјалности,

- дужину примјене лијека и
- као наставак болничког лијечења.

VIII

1) На једном рецепту може се прописати само један 
лијек.

2) Као саставни дио лијека сматра се помоћни мате-
ријал који служи за употребу прописаног лијека (капаљкa, 
стаклени штапић, редестилисана вода за раствор и др.).

3) Рецепт важи 15 дана од дана прописивања лијека, 
осим у случају прописивања антибиотика, односно лијека 
који садржи опојну дрогу и психотропну супстанцу, када 
рецепт важи три дана од дана прописивања.

4) Лијек се прописује на рецепту у писаној или елек-
тронској форми.

5) У случају прописивања лијека на рецепт у писаној 
форми, назив лијека исписује се без скраћивања и не може 
се прописати на полеђини рецепта.

6) Лијек се прописује и издаје на рецепту у електронској 
форми путем подсистема е-рецепта Интегрисаног здрав-
ственог информационог система (у даљем тексту: ИЗИС).

IX

1) На једном рецепту осигурано лице може добити 
прописани лијек само у количини која му је према стању 
и природи обољења дозвољена за коришћење до сљедећег 
заказаног љекарског прегледа:

- код акутних обољења, дозу дозвољену до 10 дана,
- код хроничних обољења или стања када је у питању 

дуготрајна употреба одређеног лијека, количина прописа-
ног лијека не може бити већа од дозе дозвољене до 90 дана 
употребе, изузев лијека који садржи опојну дрогу, када се 
прописује доза дозвољена до 30 дана употребе.

2) Када прописана количина лијека износи више од јед-
ног основног (најмањег постојећег) оригиналног паковања, 
изнад сваког тако прописаног лијека потребно је назначити 
“Necesse est!”.

3) Доктори медицине којима је Фонд додијелио шифру 
за прописивање лијека дужни су приликом прописивања 
лијека са Листе лијекова исте прописивати по ИНН.

4) Приликом прописивања лијека доктор медицине је 
дужан да упозори пацијента о значају писане форме рецеп-
та као јавне исправе и начину преузимања лијека у апотеци.

X

1) Лијек који садржи опојну дрогу означену парагра-
фом (§) обавезно се прописује на рецепту у писаној форми.

2) Рецепт из подтачке 1. ове тачке мора се издати у два 
примјерка, са назнаком “копија” на другом примјерку и са 
назнаком редног броја евиденције о издатим рецептима.

XI

1) Лијекови из Листе лијекова прописују се на обрасцу 
е-рецепта, који садржи јединствени идентификатор (IHE ID) 
- Образац 1, или на обрасцу рецепата у писаној форми за Ли-
сте А, А-1 и Б, који садрже серијски број рецепта који је на 
нивоу пословне године јединствен за здравствену установу 
примарног нивоа здравствене заштите - Образац 2.

2) Обрасци из подтачке 1. ове тачке налазе се у Прилогу 
број 2. ове одлуке и чине њен саставни дио. 

XII

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о усвајању Листе лијекова који се издају на рецепт (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 71/22).

XIII

Ова одлука објављује се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”, а ступа на снагу 15. јануара 2023. године.

Број: 02/002-4894-5/22 В.д. предсједника
15. децембра 2022. године Управног одбора,
Бања Лука Игор Видовић, с.р.
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