
23.10.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 94 31
Фонд здравственог осигурања Републике Српске

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 и 106/09), члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске, на XLVIII сједници, одржаној 10.10.2014. 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 и 59/14), у Прилогу 

број 1. - Листа медицинских средстава, тачка 7. Друга медицинска средства, подтачка 7.5 Медицинска средства - код дија-
бетеса, код медицинског средства под редним бројем 2, у колони - Шифра медицинског средства, број: “9976” замјењује се 
бројем: “9949”, а у колони - Назив медицинског средства текст: “Инсулинске игле за једнократну употребу уз пен бризга-
лицу” замјењује се текстом: “Инсулинске игле за једнократну употребу уз пен бризгалицу (Novofi ne igle)”. 

У истом прилогу, тачки и подтачки, медицинска средства под редним бр. 3, 4. и 5. замјењују се новим медицинским 
средствима, како слиједи:
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7.5. Медицинска средства код дијабетеса

3. 9948

Инсулинске 
игле за једно-
кратну упо-
требу уз пен 
бризгалицу 
(Insupen igle)

Специјали-
ста интерне 
медицине 
- ендокри-
нолог

ДА НЕ НЕ НЕ По процјени 
овлашћеног 
доктора 
прописује 
се на рецепт 
за мјесечне 
потребе

● Дијабетес 
лијечен 
инсулином  
(E10)

Готов 
производ

Чл. 58. 
и 64.

4. 9900

Апликатор за 
инјицирање 
инсулина 
(Humapen 
Ergo II)

Специјали-
ста интерне 
медицине 
- ендокри-
нолог

ДА НЕ НЕ НЕ три године ● Дијабетес 
лијечен 
инсулином  
(E10)

Готов 
производ

Чл. 58. 
и 64.

5. 9901

Апликатор за 
инјицирање 
инсулина 
(Clik-Star)

Специјали-
ста интерне 
медицине 
- ендокри-
нолог

ДА НЕ НЕ НЕ пет година ● Дијабетес 
лијечен 
инсулином  
(E10)

Готов 
производ

Чл. 58. 
и 64.

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

Број: 02/002-7916-8/14 Предсједник
10. октобра 2014. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, 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 и 106/09), члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09 и 119/11), тачке V став 4. и тачке VIII Одлуке о начину одређивања 
цијене медицинског средства коју финансира Фонд здравственог осигурања Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 56/12 и 124/12), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XLVIII сједници, 
одржаној 10.10.2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника медицинских средстава Фонда здравственог осигурања (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 18/13, 42/13, 10/14 и 72/14) у Прилогу број 1. - Цјеновник медицинских средстава, група 6020 - Ортопед-
ска медицинска средства - трговачка роба, код медицинског средства под шифром 6020229 ТКО. 1.б. Инвалидска колица за 
дјецу - прилагођена, у колони - Цијена у КМ, број: “1.360,00” замјењује се бројем: “2.360,15”.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-7916-9/14 Предсједник
10. октобра 2014. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.


