
оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка (у да љем тек сту:
оси гу ра но ли це и Фонд) на сло бо дан из бор док то ра на
при мар ном ни воу здрав стве не за шти те - док то ра по ро дич -
не ме ди ци не (у да љем тек сту: иза бра ни док тор).”.

Члан 2.
Члан 3. ми је ња се и гла си:

“Члан 3.
(1) Оси гу ра но ли це, од но сно чла но ви по ро ди це има ју

пра во на сло бо дан из бор док то ра по ро дич не ме ди ци не.
(2) Оси гу ра но ли це иза бра ног док то ра из ста ва 1. овог

чла на би ра на пе ри од од го ди ну да на.
(3) На кон про те ка пе ри о да од го ди ну да на од по сљед -

њег спрове де ног по ступ ка из бо ра иза бра ног док то ра из
ста ва 1. овог чла на оси гу ра но ли це има пра во про ми је ни -
ти иза бра ног док то ра.”.

Члан 3.
(1) У чла ну 4. став 1. ми је ња се и гла си:
“При ли ком из бо ра иза бра ног док то ра из чла на 1. овог

пра вил ни ка оси гу ра но ли це, од но сно чла но ви по ро ди це се
опре дје љу ју за јед ног док то ра.”.

(2) У истом чла ну став 3. ми је ња се и гла си:
“Иза бра ни док тор по ро дич не (оп ште) ме ди ци не, у сми -

слу чла на 1. овог пра вил ни ка, мо же би ти:
а) спе ци ја ли ста по ро дич не ме ди ци не; и
б) док тор ме ди ци не или спе ци ја ли ста дру ге гра не ме -

ди ци не са до е ду ка ци јом из по ро дич не ме ди ци не.”.

Члан 4.
У чла ну 6. став 3. ри јеч: “по ро ди цу” за мје њу је се ри је -

чи ма: “чла но ве по ро ди це”.

Члан 5.
У чла ну 7. став 2. ри јеч: “по ро ди ци” за мје њу је се ри је -

чи ма: “чла но ви ма по ро ди це”.

Члан 6.
Члан 8. ми је ња се и гла си:

“Члан 8.
(1) Из у зет но од од ре да ба чла на 3. став 2. овог пра вил -

ни ка оси гу ра но ли це има пра во из вр ши ти про мје ну иза -
бра ног док то ра и уну тар ро ка од го ди ну да на:

а) ако оси гу ра но ли це из оправ да ног раз ло га не мо же
оства ри ва ти здрав стве ну за шти ту на при мар ном ни воу код
до та да шњег иза бра ног док то ра;

б) ако иза бра ни док тор пре ста не ра ди ти, про ми је ни
сје ди ште ам бу лан те или пре ста не би ти уго вор ни док тор
Фон да;

в) ако иза бра ни док тор има ре ги стро ван ве ћи број оси -
гу ра них ли ца од бро ја утвр ђе ног ак том из чла на 5. став 4.
овог пра вил ни ка;

г) на осно ву по зи ва на из бор за под руч ја на ко ји ма је
основ на мре жа не по пу ње на;

д) на осно ву из ја ве оси гу ра ног ли ца да је код иза бра ног
док то ра еви ден ти ран без свог зна ња;

ђ) ако из ме ђу оси гу ра ног ли ца и иза бра ног док то ра по -
сто ји по ре ме ћај ме ђу соб них од но са.

(2) Про мје на иза бра ног док то ра у слу ча је ви ма из ста ва
1. т. а), б), в), г) и д) овог чла на спрово ди се на на чин утвр -
ђен чл. 5. и 6. овог пра вил ни ка.

(3) О осно ва но сти раз ло га за про мје ну иза бра ног док -
то ра у слу ча ју из ста ва 1. тач ка ђ) ово га чла на од лу чу је по -
себ на ко ми си ја, ко ју име ну је ди рек тор Фон да и чи ја је
одлу ка ко нач на, а по сту пак про мје не иза бра ног док то ра се
спрово ди на на чин утвр ђен чл. 5. и 6. овог пра вил ни ка.”.

Члан 7.
(1) У чла ну 9. став 1. ри јеч: “по ро ди це” за мје њу је се

ри је чи ма: “чла но ва по ро ди це”.

(2) У ста ву 3. истог чла на ри јеч: “по ро ди це” за мје њу је
се ри је чи ма: “чла но ва по ро ди це”.

Члан 8.
(1) У чла ну 10. став 4. по сли је ри је чи: “ли ца” ри јеч:

“по ро ди ца” за мје њу је се ри је чи ма: “чла но ви по ро ди це” и
по сли је ри је чи: “ли ца” ри јеч: “по ро ди це” за мје њу је се
рије чи ма: “чла но ва по ро ди це”.

(2) У ста ву 5. истог чла на ри јеч: “по ро ди ца” за мје њу је
се ри је чи ма: “чла но ви по ро ди це”.

Члан 9.
У чла ну 11. ри јеч: “по ро ди ца” за мје њу је се ри је чи ма:

“да су чла но ви по ро ди це”, а ри јеч: “про ми је ни ла” за мје -
њу је се ри јеч ју: “про ми је ни ли”.

Члан 10.
У чла ну 12. став 1. ри јеч: “по ро ди ца” за мје њу је се рије -

чи ма: “уко ли ко су чла но ви по ро ди це”, ри јеч: “из вр ши ла”
за мје њу је се ри јеч ју: “из вр ши ли” и ри јеч: “по ро ди це” за -
мје њу је се ри је чи ма: “од но сно чла но ва по ро ди це”.

Члан 11.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 02/015-2028-7/10 Пред сјед ник
21. априла 2010. го ди не Управ ног од бо ра,
Бања Лука Др Ми о мир Ша у ла, с.р.

На осно ву чла на 30. став 2. и чла на 34. став 1. За ко на о
здрав стве ном оси гу ра њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и
106/09) и чла на 17. Ста ту та Фон да здрав стве ног оси гу ра ња
Ре пу бли ке Срп ске Ба ња Лу ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09 и 105/09),
Управ ни од бор Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке
Срп ске, на XXXVI сјед ни ци, одр жа ној 21. априла 2010. го -
ди не,  д о  н и о  ј е

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 

ОСТВА РИ ВА ЊУ ПРА ВА НА НА КНА ДУ ПЛА ТЕ ЗА 

ВРИ ЈЕ МЕ ПРИ ВРЕ МЕ НЕ НЕ СПО СОБ НО СТИ ЗА РАД

Члан 1.
У Пра вил ни ку о оства ри ва њу пра ва на на кна ду пла те

за ври је ме при вре ме не не спо соб но сти за рад (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 63/08) у чла ну 1., на кон
ри је чи: “рад” бри ше се тач ка, ста вља се запета (,) и до да је
текст ко ји гла си: “од но сно рад над ле жне здрав стве не уста -
но ве са ко јом Фонд здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке
Срп ске (у да љем тек сту: Фонд) за кљу чи уго вор о оба вља -
њу по сло ва оцје не при вре ме не не спо соб но сти за рад пре ко
30 да на”.

Члан 2.
У чла ну 2. до да ју се но ви ст. 3. и 4., ко ји гла се:
“(3) За оба вља ње по сло ва оцје не при вре ме не не спо соб -

но сти за рад пре ко 30 да на, а нај ду же до 12 мје се ци не пре -
кид не не спо соб но сти за рад, Фонд мо же за кљу чи ти уго вор
са здрав стве ном уста но вом ко ја је пре ма За ко ну о здрав -
стве ној за шти ти над ле жна за оба вља ње по сло ва оцје не
при вре ме не не спо соб но сти за рад.

(4) Здрав стве на уста но ва ко ја на осно ву уго во ра са
Фон дом оба вља по сло ве из ста ва 3. овог чла на по сту па у
скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка ко је се од но се на рад
пр во сте пе них ко ми си ја за оцје ну при вре ме не не спо соб но -
сти за рад.”.

До са да шњи став 3. по ста је став 5.
У ста ву 5. бри ше се текст: “здрав стве ног оси гу ра ња Ре -

пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Фонд)”, а ри јеч: “до ди је -
ли ће” за мје њу је се ри је чи ма: “ће до ди је ли ти”.
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Члан 3.
У чла ну 28. став 2. тач ка а) ми је ња се и гла си:
“а) у кан це ла ри ји Ба ња Лу ка, за оп шти не: Гра ди шка,

Ср бац, Мр ко њић Град, Ши по во, Ис точ ни Др вар, Пе тро вац,
Ку прес, Је зе ро и Риб ник.”.

У истом чла ну до да је се но ви став 3., ко ји гла си:
“(3) По сло ве оцје не при вре ме не не спо соб но сти за рад

у кан це ла ри ји Ба ња Лу ка, за оп шти не: Ба ња Лу ка, Лак та -
ши, Че ли нац, Ко тор Ва рош, Пр ња вор и Кне же во, вр ши
над ле жна здрав стве на уста но ва на осно ву уго во ра са Фон -
дом, а у скла ду са чла ном 2. став 4. овог пра вил ни ка.”.

До са да шњи став 3. по ста је став 4.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, а
при мје њи ва ће се од 1. маја 2010. го ди не.

Број: 02/015-2028-8/10 Пред сјед ник
21. априла 2010. го ди не Управ ног од бо ра,
Бања Лука Др Ми о мир Ша у ла, с.р.

На осно ву чл. 20. и 49. За ко на о здрав стве ном оси гу ра -
њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/99,
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), чла на 22.
Пра вил ни ка о са др жа ју и оби му пра ва на здрав стве ну за -
шти ту и пар ти ци па ци ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 54/07, 59/07, 63/08, 42/09 и 101/09) и чла на 17.
Ста ту та Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09 и 105/09), Управ ни од бор Фон да здрав стве ног
оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске, на XXXVI сјед ни ци, одр жа -
ној 21. априла 2010. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД Л У К У

О ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈИ

I
Од лу ком о пар ти ци па ци ји (у да љем тек сту: Од лу ка)

утвр ђу је се из нос пар ти ци па ци је ко ју пла ћа ју оси гу ра на
ли ца у тро шко ви ма ко ри шће ња здрав стве не за шти те, при -
ли ком на бав ке одо бре них ор то пед ских и дру гих по ма га ла,
те на бав ке ли је ко ва ко ји се из да ју на ре цепт са Ли сте ли је -
ко ва ко ју утвр ђу је Фонд здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли -
ке Срп ске (у да љем тек сту: Фонд).

II
Оси гу ра на ли ца пла ћа ју пар ти ци па ци ју у из но су ко ји је

утвр ђен Пре гле дом уче шћа оси гу ра них ли ца у тро шко ви ма
ко ри шће ња здрав стве не за шти те и оста лих пра ва из здрав -
стве ног оси гу ра ња (пар ти ци па ци ја), ко ји се на ла зи у При -
ло гу број 1. и чи ни са став ни дио ове од лу ке.

III
Пар ти ци па ци ја се пла ћа за бол нич ко ли је че ње у ста ци -

о нар ној уста но ви за је дан дан бол нич ког ли је че ња, а нај ду -
же осам да на у се кун дар ном ни воу здрав стве не за шти те и
два на ест да на у тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те.

Од ред ба ста ва 1. ове тач ке не од но си се на ме ди цин ску
ре ха би ли та ци ју у слу ча ју бо ле сти и по вре да из Пра вил ни -
ка о усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на про ду же ну
ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју у спе ци ја ли зо ва ним уста но ва -
ма за ре ха би ли та ци ју, у ко јим слу ча је ви ма се пар ти ци па -
ци ја пла ћа на број одо бре них да на по рје ше њу.

IV
Иза бра ни док тор по ро дич не ме ди ци не ду жан је да на

упут ни цу за спе ци ја ли стич ки пре глед, ди јаг но стич ко-ла -
бо ра то риј ски на лаз, бол нич ко ли је че ње, од но сно на из да -
том ре цеп ту на зна чи да је оси гу ра но ли це осло бо ђе но пла -
ћа ња пар ти ци па ци је и по ко јем осно ву и то овје ра ва фак си -
ми лом, пот пи сом и пе ча том здрав стве не уста но ве.

V
Пар ти ци па ци ја се упла ћу је на жи ро ра чун здрав стве не

уста но ве пу тем шал те ра по слов них ба на ка и Срп ских по -
шта.

Уко ли ко здрав стве на уста но ва ни је у мо гућ но сти да
обез бије ди на пла ту пар ти ци па ци је у сми слу ста ва 1. ове
тач ке, на пла та ће се вр ши ти пу тем про пи са ног обра сца за
на пла ту пар ти ци па ци је из да тог од стра не Фон да.

VI
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.
Сту па њем на сна гу ове од лу ке пре ста је да ва жи Од лу -

ка о пар ти ци па ци ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 54/07, 103/07, 6/08, 63/08, 111/08, 42/09, 50/09,
87/09, 101/09 и 2/10).

Број: 02/015-2028-10/10 Пред сјед ник
21. априла 2010. го ди не Управ ног од бо ра,
Бања Лука Др Ми о мир Ша у ла, с.р.

Прилог број 1.

Преглед
учешћа осигураних лица у трошковима коришћења

здравствене заштите и осталих права из здравственог
осигурања (партиципација)

I - ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
Шифра                          Врсте                                Партиципација 
услуге                          услуге                                         у КМ

1                                  2                                                      3
0001 ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА

0001015 Први преглед доктора медицине 1,00
0001023 Први преглед специјалисте 1,50
0001033 Контролни преглед доктора медицине 1,00  
0001046 Контролни преглед доктора медицине-

специјалисте 1,00
0001104 Преглед умрлог у стану болесника са 

издавањем потврде 5,50
0001493 Ректални дигитални преглед 0,50
0001494 ЕКГ - Снимање и интерпретација снимка 

са писањем налаза 1,00
0001495 Ултразвучни преглед 4,50
0001511 Давање интраартикуларне инјекције 2,00
0001512 Давање интрамускуларне, супкутане, 

интравенске инјекције, узимање крви 
из вене 1,00

0001513 Укључивање инфузије 2,50
0001514 Давање клизме 1,00
0001515 Брис вулве, грла, носа, ране 1,00
0001516 Инхалације 1,50
0001517 Глукоза у крви у серији по узорку - 

мјерена глукометром 1,00
0001518 Обрада малих рана са шивањем 3,50
0001519 Обрада малих рана без шивања 2,50
0001520 Инцизија мањег апсцеса, панариција 

или карбункула 2,00
0001521 Скидање шавова или копчи са тоалетом 

и превијањем 2,00
0001522 Превијање малих рана у ординацији 2,00
0001523 Превијање средњих рана 5,00
0001524 Превијање великих рана и опекотина 

у ординацији 7,00
0001525 Привремено збрињавање прелома и 

др. повреда екстремитета 1,00
0001526 Стављање имобилизацијског завоја 1,00
0001527 Дефинитивна имобилизација 

екстремитета-гипс и сл. 1,50
0001528 Обрада опекотине другог степена 

без имобилизације 5,00
0001529 Обрада опекотине другог степена са 

имобилизацијом 5,50
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