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премљене за сједницу Владе Републике Српске, одбора Владе и
других органа, обавља послове електронске припреме материјала
за Владу Републике Српске, Народну скупштину Републике Српске. У сарадњи са Агенцијом за државну управу Републике Српске
води Централни регистар кадрова, води базу података и ажурира
евиденције о свим предметима и актима, те се брине о заштити
унесених података, обавља и друге послове из дјелокруга рада Секретаријата Министарства по налогу начелника Одјељења. За свој
рад одговоран је начелнику Одјељења.
Број извршилаца: 1
Категорија: намјештеник прве категорије у оквиру средње
стручне спреме.
Услови: IV степен стручне спреме, гимназија или економска
школа, најмање (6) шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања и познавање рада на рачунару.”.
Члан 7.
Послије члана 27. додаје се нови члан “27а”, који гласи:
“Члан 27а.
7. ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
7.1. Руководилац Јединице за интерну ревизију
Опис послова: руководи Јединицом за интерну ревизију, успоставља и развија функцију интерне ревизије за Министарство,
припрема правилник о интерној ревизији, припрема стратешки
план за период од три године и годишњи план ревизије, процјењује
потребне ресурсе и терминске планове, организује и координира
активности интерне ревизије, врши надзор над имплементацијом
планираних активности, обезбјеђује рад интерне ревизије у складу
са законом, доставља извјештаје интерне ревизије руководиоцу организације, припрема годишњи извјештај о активностима интерне
ревизије и доставља га надлежним у складу са Законом о интерној
ревизији у јавном сектору Републике Српске, саставља извјештај о
накнадном прегледу са циљем да прати примјену препорука датих
у извјештају интерне ревизије, планира обуку из области интерне
ревизије на годишњем нивоу и доставља министру ради одобравања, сарађује са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске и Централном јединицом за хармонизацију Републике Српске, обавља и друге послове по налогу министра. За свој
рад одговоран је министру.
Број извршилаца: 1
Категорија: државни службеник пете категорије.
Услови: VII степен стручне спреме, економски факултет,
посједовање цертификата овлашћеног ревизора или интерног ревизора, најмање (2) двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким
органима управе.
7.2. Интерни ревизор
Опис послова: обавља најсложеније послове интерне ревизије,
врши разраду плана ревизије и припрему ревизорског програма,
прикупља и вреднује доказе, елаборира налазе и изводи закључке
на објективном основу, припрема нацрт ревизорског извјештаја и
разматра га са одговорним лицима у организацији у којој се врши
ревизија, укључује у ревизорски извјештај сва неслагања управне
организације у којој се врши ревизија, доставља нацрт и коначан
ревизорски извјештај руководиоцу Јединице за интерну ревизију,
обавља и друге послове по налогу руководиоца Јединице. За свој
рад одговоран је руководиоцу Јединице за интерну ревизију.
Број извршилаца: 1
Категорија: државни службеник треће категорије.
Услови: VII степен стручне спреме, економски факултет,
посједовање цертификата овлашћеног ревизора или интерног ревизора, најмање (2) двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким
органима управе.”.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.02-9355/13.
19. августа 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
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блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОПСЈЕЧКО,
ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Опсјечко, општина Челинац, и то за катастарску парцелу број: 668/2, укупне површине 1982 м²,
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Опсјечко, општина Челинац, за
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у
к.о. Опсјечко, општина Челинац, и то за катастарску парцелу број: 668/2, уписану у посједовни лист број 1315 к.о.
Опсјечко, општина Челинац, као и земљишна књига, и то за
парцелу број: 52/10, уписану у зк. ул. број: 850 к.о. Опсјечко, општина Челинац.
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: 21.04/951-925/13
30. септембра 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 1,
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Дервента 1, општина Дервента, и то за
катастарскe парцелe бр.: 1178, 1179 и 2421/1, укупне површине 956 м², основан у складу са Законом о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Дервента 1, општина Дервента,
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта
у к.о. Дервента 1, општина Дервента, и то за катастарске
парцеле бр.: 1178, 1179 и 2421/1 к.о. Дервента 1, општина
Дервента.
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: 21.04/951-943/13
7. октобра 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
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) и 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), Управни одбор Фонда здравственог

15.10.2013.
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осигурања Републике Српске, на XXXIV сједници, одржаној 07.10.2013. године, д о н и о ј е

SD на LS кичми или куку, прелом на слабу трауму независно од Т - score-у)”.

ОД Л У КУ

III
Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 01.11.2013. године.

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА

I
У Одлуци о усвајању Листе лијекова (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/13), у Прилогу број 1. Основна листа - Листа А, у групи A - Алиментарни тракт и
метаболизам додају се лијекови, како слиједи:
АТС
A10AB04
A10AB06
A10AD04
A10AЕ04
A10BX07

INN
инсулин лиспро
инсулин глулисин
инсулин лиспро
инсулин
гларгин
лираглу-тидум

Облик лијека
раствор за
инјекцију
раствор за
инјекцију
суспензија за
инјекцију
суспензија за
инјекцију
раствор за
инјекцију

Доза
100 i.j./ml
100 i.j./ml

Број: 02/002-7150-6/13
7. октобра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
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) и 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), Управни одбор Фонда здравственог
осигурања Републике Српске, на XXXIV сједници, одржаној 07.10.2013. године, д о н и о ј е

100 i.j./ml

ОД Л У КУ

100 i.j./ml

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА
ЗА АМБУЛАНТЕ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ
И ДОМОВЕ ЗДРАВЉА

6 mg/ml

II
У Прилогу број 1. - Листа Б, у групи С - Кардиоваскуларни систем; C10 - антихиперлипемици (лијекови који
снижавају ниво серумских липида); C10A - Лијекови који
снижавају ниво холестерола и триглицерида, код лијекова
ATC: C10AA01; INN: симвастатин; облик лијека: филмтаблете; доза: 10 mg, 20 mg, 40 mg; ATC: C10AA05; INN:
аторвастатин; облик лијека: филм-таблете; доза: 10 mg,
20 mg, 40 mg, 80 mg; ATC: C10AA07; INN: розувастатин;
облик лијека: филм-таблете; доза: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40
mg; индикација: “Секундарна превенција коронарне болести (I20-I25), Diabetes mellitus са хиперлипидемијом (Е10Е11), хронична бубрежна инсуфицијенција (N18) и стање
пресађеног органа (Z94) са хиперлипидемијом за пацијенте
до 65 година старости уз временско ограничење примјене
до 12 мјесеци након успостављања дијагнозе”, мијења се
и гласи:
“Секундарна превенција коронарне болести (I20-I25),
Diabetes mellitus са хиперлипидемијом (Е10-Е11), хронична бубрежна инсуфицијенција (N18) и стање пресађеног
органа (Z94) са хиперлипидемијом”.
У Листи Б, у групи G - Генитоуринарни систем и полни хормони; G04 - Уролошки лијекови; G04C - Лијекови
за лијечење бенигне хипертрофије простате, код лијекова
ATC: G04CA02; INN: тамсулозин; облик лијека: капсуле, филм-таблете; доза: 0,4 mg; ATC: G04CB01; INN: финастерид; облик лијека: филм-таблете; доза: 5 mg; ATC:
G04CB02; INN: дутастерид; облик лијека: меке капсуле;
доза: 0,5 mg; индикација: “Бенигна хипертрофија простате (N40), на препоруку специјалисте уролога, за пацијенте
до 65 година старости уз временско ограничење до шест
мјесеци након успостављања дијагнозе”, мијења се и гласи:
“Бенигна хипертрофија простате (N40), на препоруку
специјалисте уролога”.
У листи Б, у групи М - Мишићно-коштани систем;
M05 - Лијекови за лијечење обољења костију; М05В - Бифосфонати, код лијекова ATC: M05BA04; INN: алендронска киселина; облик лијека: таблете; доза: 10 mg, 70 mg;
ATC: M05BA06; INN: ибандронска киселина; облик лијека:
филм-таблете; доза: 150 mg; индикација: “Препорука специјалисте ендокринолога, реуматолога, физијатра (лијечење остеопорозе (М80-М82) - Т - score 2,5 SD на LS кичми
или куку, прелом на слабу трауму независно од Т - score-у),
за пацијенте до 65 година старости уз временско ограничење примјене до шест мјесеци након успостављања дијагнозе”, мијења се и гласи:
“Препорука специјалисте ендокринолога, реуматолога,
физијатра (лијечење остеопорозе (М80-М82) - Т - score 2,5

I
У Одлуци о усвајању Листе лијекова за амбуланте породичне медицине и домове здравља (“Службени гласник
Републике Српске”, број 49/11), у групи A - Алиментарни
тракт и метаболизам; A10 - Антихипергликемици, додаје се
лијек, како слиједи:
ATC код
A10AD04

Генерички
назив лијека
инсулин лиспро

Облик

Доза

суспензија за
инјекцију

100 i.j./ml

II
Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”, а примјењује се од 15.08.2013. године.
Број: 02/002-7150-7/13
7. октобра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
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) и 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), Управни одбор Фонда здравственог
осигурања Републике Српске, на XXXIV сједници, одржаној 07.10.2013. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
БОЛНИЧКЕ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА

I
У Одлуци о усвајању Болничке листе лијекова (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/11), у прилогу
- Болничка листа лијекова, у групи А - Алиментарни тракт
и метаболизам; А10 - Антихипергликемици, додају се лијекови, како слиједи:
ATC код

A10AD04

Назив лијека
инсулин лиспро
инсулин глулисин
инсулин гларгин
инсулин лиспро

A10BX07

лираглутидум

A10AB04
A10AB06
A10АЕ04

Облик
раствор за
инјекцију
раствор за
инјекцију
раствор за
инјекцију
суспензија за
инјекцију
раствор за
инјекцију

Доза
100 i.j./ml
100 i.j./ml
100 i.j./ml
100 i.j./ml
6 mg/ml

