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Мје сне зајед ни це 0 046 200

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 0 046 920

ЈУ Гим на зи ја “Кали но вик” Кали но вик 0 815 092

Народ на библи о те ка “Јован Дучић” 
Кали но вик 0 818 033

ОПШТИ НА КУПРЕС 055 

Скуп шти на општи не 0 055 110

Адми ни стра тив на слу жба Општи не 0 055 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 055 190

ОПШТИ НА ЉУБИ ЊЕ 061 

Скуп шти на општи не 0 061 110

Адми ни стра тив на слу жба Општи не 0 061 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 061 190

Мје сне зајед ни це 0 061 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 061 300

Дје чи ји вртић Љуби ње 0 061 400

Општин ска ватро га сна слу жба 0 061 600

Аген ци ја за раз вој малих и сред њих 
пред у зе ћа 0 061 910

Сред ња шко ла “Све то зар Ћоро вић” Љуби ње 0 815 089

Народ на библи о те ка “Др Љубо Михић” 
Љуби ње 0 818 032

ОПШТИ НА НЕВЕ СИ ЊЕ 069

Скуп шти на општи не 0 069 110

Адми ни стра тив на слу жба Општи не 0 069 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 069 190

Мје сне зајед ни це 0 069 200

ЈУ Цен тар за соци јал ни рад 0 069 300

Обда ни ште “Св. Евге ни ја цари ца Мили ца” 0 069 400

ОУО за про тив пожар ну зашти ту 0 069 600

СШЦ “Алек са Шан тић” 0 815 081

Народ на библи о те ка Неве си ње 0 818 034

ОПШТИ НА БЕР КО ВИ ЋИ 099 

Скуп шти на општи не 0 099 110

Каби нет начел ни ка општи не 0 099 120

Адми ни стра тив на слу жба Општи не 0 099 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 099 190

ЈУ Дје чи ји вртић “Све та Ново му че ни ца 
Мили ца Дете” 0 099 400

ЈУ “Бер ко ви ћи спо рт” Бер ко ви ћи 0 099 930

Народ на библи о те ка Бер ко ви ћи 0 818 059

ОПШТИ НА ИСТОЧ НИ ДРВАР 105 

Скуп шти на општи не 0 105 110

Адми ни стра тив на слу жба Општи не 0 105 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 105 190

ГРАД ТРЕ БИ ЊЕ 107 

Скуп шти на гра да 0 107 110

Каби нет гра до на чел ни ка 0 107 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 107 130

Одје ље ње за финан си је 0 107 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 107 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње 0 107 160

Одје ље ње за стам бе но-кому нал не посло ве 0 107 170

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску зашти ту 0 107 180

Оста ла буџет ска потро шња 0 107 190

Одје ље ње за инспек циј ске посло ве и 
посло ве кому нал не поли ци је 0 107 220

ЈУ Цен тар за соци јал ни рад Тре би ње 0 107 300
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ЈУ за пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње 
дје це “Наша радост” Тре би ње 0 107 400

ЈУ Цен тар за инфор ми са ње и кул ту ру 0 107 500

ЈУ Дом мла дих Тре би ње 0 107 510

Тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца 0 107 600

Аген ци ја за раз вој малих и сред њих 
пред у зе ћа 0 107 910

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 0 107 920

ЈУ Тре би ње спо рт 0 107 930

Гим на зи ја “Јован Дучић” Тре би ње 0 815 084

Цен тар сред њих шко ла Тре би ње 0 815 085

Тех нич ка шко ла Тре би ње 0 815 086

Народ на библи о те ка Тре би ње 0 818 028

Народ на музеј ска уста но ва 
“Музеј Хер це го ви не” Тре би ње 0 818 029

Музич ка шко ла Тре би ње 0 840 007

ОПШТИ НА ВИШЕ ГРАД 113 

Скуп шти на општи не 0 113 110

Струч на слу жба начел ни ка 0 113 120

Адми ни стра тив на слу жба Општи не 0 113 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 113 190

Мје сне зајед ни це 0 113 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 113 300

Дје чи је обда ни ште “Невен” 0 113 400

Дом кул ту ре Више град 0 113 500

ЈУКД “Град ска гале ри ја” Више град 0 113 510

Тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца 0 113 600

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 0 113 920

Спорт ска уста но ва “Дри на” 0 113 930

Сред ња шко ла “Иво Андрић” Више град 0 815 074

Народ на библи о те ка “Иво Андрић” 
Више град 0 818 013

ОПШТИ НА ИСТОЧ НИ МОСТАР 136 

Скуп шти на општи не 0 136 110

Адми ни стра тив на слу жба Општи не 0 136 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 136 190

3. План буџет ске потро шње доно си се на нивоу потро -
шач ких једи ни ца.

4. За инсти ту ци је које има ју дво стру ко финан си ра ње
(Репу бли ка, општи на), као што су сред ње шко ле и инсти -
ту ци је кул ту ре, број ча не озна ке су уса гла ше не са шифра ма
буџет ских кори сни ка у Глав ној књи зи тре зо ра Репу бли ке.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да важи
Рје ше ње о број ча ним озна ка ма (шифра ма) општин ских
буџет ских кори сни ка (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, број 133/11).

6. Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”. 

Број: 06.04/020-2563/12 
27. децем бра 2012. годи не Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегел ти ја, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске

На основу члана 49. 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. Стату-
та 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 здрав-
ственог осигурања Републике Српске, на XXI II сједници,
одржаној 27. децембра 2012. године,  д о н и о ј е
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ОД Л У К У

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА

I

У Одлуци о усвајању Листе лијекова (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 24/11, 70/11 и 13/12) у тачки
III став 4. мијења се и гласи:

“Произвођачи лијекова који су обухваћени компонен-
том А-1 дужни су спровести процедуру за добијање одо-
брења за стављање лијека у промет код надлежне институ-
ције до 30. јуна 2013. године, након чега ће Фонд изврши-
ти ажурирање ове листе.”.

II

Послије тачке IX додаје се нова тачкa IXa и гласи:

“IXa

Лијекови се прописују на рецепту у електронској фор-
ми, осим лијекова који садрже опојну дрогу.

Изузетно, у случају техничке немогућности лијек се
може прописати на рецепту у писаној форми.”.

III

Послије тачке X додаје се нова тачка Xа и гласи:

“Xа

Лијек који садржи опојну дрогу означену параграфом
(§) обавезно се прописује на рецепту у писаној форми.

Рецепт из става 1. ове тачке мора се издати у два при-
мјерка, са назнаком “копија” на другом примјерку и са
назнаком редног броја евиденције о издатим рецептима.

Доктор је дужан лијек унијети у електронску аплика-
цију рецепта одмах по прописивању лијека.”.

V

У тачки XI додаје се став 3. и гласи:

“Рецепт прописан у писаној или електронској форми
мора да садржи податке прописане Правилником о услови-
ма прописивања и издавања лијека (“Службени гласник
Републике Српске”, број 116/12).”.

VI

Послије тачке XI додаје се нова тачка XIа и гласи:

“XIа

“Обрасци из тачке XI који чине прилог број 2. примје-
њиваће се све до доношења нових образаца, а најкасније
до 31. марта 2013. године.”.

VII

Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

Број: 02/002-8486-7/12 Предсједник
27. децембра 2012. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

На основу чл. 19., 20. и 49. Закона о здравственом оси-
гурању (“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 Фон-

да 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 оси-
гурања Републике Српске, на XXI II сједници, одржаној 27.
децембра 2012. године,  д о н и о ј е

ОД Л У К У

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ЗА СТАВЉАЊЕ

ОРТОПЕДСКОГ И ДРУГОГ ПОМАГАЛА НА ЛИСТУ

ОРТОПЕДСКИХ И ДРУГИХ ПОМАГАЛА ФОНДА

ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I

У Одлуци о поступку за стављање ортопедског и дру-
гог помагала на Листу ортопедских и других помагала
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 56/12) у наслову и
цијелом тексту Одлуке ријечи: “ортопедско и друго пома-
гало” замјењују се ријечима: “медицинско средство”, у
одговарајућем падежу.

II

Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику
Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2013. годи-
не.

Број: 02/002-8486-9/12 Предсједник
27. децембра 2012. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

На основу чл. 19., 20. и 49. Закона о здравственом оси-
гурању (“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 Фон-
да 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 оси-
гурања Републике Српске, на XXI II сjедници, одржаној 27.
децембра 2012. године,  д о н и о ј е

ОД Л У К У

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА

ЦИЈЕНЕ ОРТОПЕДСКОГ И ДРУГОГ ПОМАГАЛА КОЈУ

ФИНАНСИРА ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I

У Одлуци о начину одређивања цијене ортопедског и
другог помагала коју финансира Фонд здравственог осигу-
рања Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 56/12) у наслову и цијелом тексту Одлуке
ријечи: “ортопедско и друго помагало” замјењују се рије-
чима: “медицинско средство”, у одговарајућем падежу.

II

Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику
Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2013. годи-
не.

Број: 02/002-8486-10/12 Предсједник
27. децембра 2012. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.
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