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На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“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-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАКИНЦИ, 

ОПШТИНА ЛАКТАШИ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бакинци, општина Лакташи, и то за ката-
старске парцеле бр.: 694/1 и 704, укупне површине 11203 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 Бакинци, општина Лакташи, за 
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у 
к.о. Бакинци, општина Лакташи, и то за катастарске пар-
целе бр.: 694/1 и 704, уписане у посједовни лист број 243 
к.о. Бакинци, општина Лакташи, те земљишна књига за 
парцеле бр.: 669/47 и 669/52, уписане у зк. ул. бр. 122 к.о. 
СП_Бакинци, општина Лакташи.

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

Број: 21.04/951-390/14
7. јула 2014. године  В.д. директора,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 20. 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 XLIV сједници, одржаној 1.7.2014. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПРОДУЖЕНУ МЕДИЦИНСКУ 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ УСТАНОВАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања права на продужену медицинску рехабилитацију у специјализованим 

установама за рехабилитацију (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/10) у члану 5. у ставу 1. додаје се нова 
тачка ж, која гласи: 

“ж) рехабилитација респираторних обољења.”. 

Члан 2.
У Прилогу - Листа болести болесних стања и посљедица повреда за коришћење продужене медицинске рехабилита-

ције додају се дијагнозе болести, стања и повреда, које гласе:

Шифра пре-
ма MKB 10 

Дијагноза болести, стања и по-
вреда

Медицинску рехабилита-
цију предлаже Медицинска документација

6. РЕСПИРАТОРНА ОБОЉЕЊА

Ј44
Morbus pulmonum obstructiva 
chronica – Хронична обструктивна 
болест плућа

доктор специјалиста педија-
тар, интерниста, пулмолог

отпусна листа, налаз и мишљење педијатра, кардио-
лога или интернисте, налаз спирометрије, гасне 
анализе, РТГ снимци плућа и срца које посједује

J45 Asthma bronchiale - Астма доктор специјалиста педија-
тар, интерниста, пулмолог

отпусна листа, налаз и мишљење педијатра, кардио-
лога или интернисте, налаз спирометрије, гасне 
анализе, РТГ снимци плућа и срца које посједује

E84 Fibrosis cystica pulmonalis - 
Цистична фиброза плућа

доктор специјалиста педија-
тар, интерниста, пулмолог

отпусна листа, налаз и мишљење педијатра, кардио-
лога или интернисте, налаз спирометрије, гасне 
анализе, РТГ снимци плућа и срца које посједује

Z94.2 Стање након трансплантације 
плућа

доктор специјалиста педија-
тар, интерниста, пулмолог

отпусна листа, налаз и мишљење педијатра, кардио-
лога или интернисте, налаз спирометрије, гасне 
анализе, РТГ снимци плућа и срца које посједује

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-5617-4/14 Предсједник 
1. јула 2014. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

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 XLIV сједници, одржаној 1.7.2014. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Члан 1. 
У Правилнику о праву на медицинска средства (“Службени гласник Републике Српске”, број 114/12) у члану 6. став 

1. ријечи: “а рок се рачуна од дана овјере налога у Фонду” замјењују се ријечима: “а рок се рачуна од датума преузимања 
медицинског средства.”.



 

26 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 59 11.07.2014.

Члан 2.
У члану 64. послије става 2. додаје се став 3, који гласи: 
“(3) Осигурано лице, носилац инсулинске пумпе, има право на сљедећа медицинска средства: 
а) катетер за инсулинску пумпу, 
б) резервоар за инсулин и 
в) батерије.”.

Члан 3. 
У Прилогу број 1. - Листа медицинских средстава тачка 7. Друга медицинска средства, подтачка 7.5 Медицинска сред-

ства код дијабетеса, додају се медицинска средства, како слиједи: 

Р. 
бр.

Шифра 
мед. 
средства

Назив ме-
дицинског 
средства

Меди-
цинско 
средство 
предлаже

Надлежност за про-
писивање или одобра-
вање мед. средства

Меди-
цинско 
сред-
ство 
подлије-
же 
враћању

Могућа 
поправ-
ка мед. 
средства 
у току 
рока 
трајања

Рок 
траjaња 
меди-
цинског 
средства/
количина 
медицин-
ског сред-
ства

Медицинске 
индикације 
и услови за 
остваривање 
права на 
медицинско 
средство

Израда – 
стандард 
материја-
ла меди-
цинског 
средства

Члан 
из 
Пра-
вил-
ника

Изабр. 
др по-
родичне 
мед./
педија-
тар Д

ок
то
р 

сп
ец
иј
а л
ис
та

Рј
еш

ењ
е 

Ф
он
да

7.5. Медицинска средства код дијабетеса
25. 6020260 Катетер за 

инсулинску 
пумпу

Специја-
листа ин-
терниста 
ендокри-
нолог/
педијатар 
- ендокри-
нолог

ДА ДА НЕ НЕ 10 ка-
тетера 
мјесечно 
налог се 
издаје за 
шестомје-
сечне 
потребе

● Обољели 
од дијабе-
теса типа I 
на терапији 
инсулинском 
пумпом

Готов 
производ

Чл. 
58. и 
64.

26. 6020261 Резервоар за 
инсулин 

Специја-
листа ин-
терниста 
ендокри-
нолог/
педијатар 
- ендокри-
нолог

ДА ДА НЕ НЕ 10 ре-
зервоара 
мјесечно 
налог се 
издаје за 
шестомје-
сечне 
потребе

● Обољели 
од дијабе-
теса типа I 
на терапији 
инсулинском 
пумпом

Готов 
производ

Чл. 
58. и 
64.

27. 6020262 Батерија Специја-
листа ин-
терниста 
ендокри-
нолог/
педијатар 
- ендокри-
нолог

ДА ДА НЕ НЕ осам ба-
терија на 
годишњем 
нивоу

● Обољели 
од дијабе-
теса типа I 
на терапији 
инсулинском 
пумпом

Готов 
производ

Чл. 
58. и 
64.

Члан 4.
Овај правилник објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. августа 2014. године.

Број: 02/002-5617-5/14 Предсједник 
1. јула 2014. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р. 

На основу чл. 48, 56, 57. и 58. Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), а у складу са чланом 125. Закона о здрав-
ственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравстве-
ног 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 XLIV сједници, одржаној 1.7.2014. године,  
д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O ПРИНЦИПИМА, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА 

ДАВАОЦИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
У Правилнику о принципима, условима и критеријумима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга у 

Републици Српској у 2014. години (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/14 и 21/14) у члану 29. став 1. послије 
ријечи:  “психолептика” додају се ријечи: “и имуносупресива”.

Члан 2.
У Прилогу број 1. додају се нови лијекови, како слиједи:
“ИМУНОСУПРЕСИВИ 

АТС INN Облик лијека Доза Припадност Листи
L04AA01 циклоспорин1 капсуле 25 mg; 50 mg; 100 mg A

орални раствор 100 mg/ml; 50 ml
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L04AA05 такролимус1 капсуле 0,5 mg; 1 mg; 5 mg A
L04AA06 микофенолат мофетил1 капсуле 250 mg A
L04AA06 микофенолна киселина1 гастрорезистентне таблете 180 mg; 360 mg A
L04AA10 сиролимус1 таблете 1 mg A1
ИНДИКАЦИЈЕ 1 - Аутоимуне болести, хронична бубрежна инсуфицијенција (N18), трансплантација органа (Z94).

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-5617-6/14 Предсједник 
1. јула 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) и члана 17. Стату-
та Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени 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 XLIV сједници, одржаној 
1.7.2014. године,  у т в р д и о  ј е

САОПШТЕЊЕ
О УКУПНИМ ИЗДАЦИМА ЗА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРАЊЕ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

I
Укупни расходи Фонда здравственог осигурања Репу-

блике Српске за обавезно здравствено осигурање у 2013. 
години износили су 665.742.610,00 КМ, и то:
1. примарна здравствена заштита .........183.263.204,00 КМ,
2. секундарна и терцијарна здравствена 
 заштита  ............................................... 311.430.895,00 КМ,
3. лијекови на рецепт ...............................90.417.938,00 КМ,
4. ортопедске справе и помагала ..............  9.290.523,00 КМ,
5. превоз у болницу ....................................2.764.798,00 КМ,
6. остали облици здравствене заштите ....  3.930.646,00 КМ,
7. средства за побољшање услова рада  
 у здравству, спровођење реформе 
 и пројекте превенције  ..........................  6.854.041,00 КМ,
8. накнаде нето плате за вријеме 
 привремене неспособности за рад 
 преко 30 дана .......................................  10.232.106,00 КМ,
9. трошкови спровођења здравственог 
 осигурања  ...........................................16.882.808,00 КМ и
10. остали расходи...................................  30.675.651,00 КM.
УКУПНО:................................................665.742.610,00 КМ.

II
Права из обавезног здравственог осигурања у 2013. 

години је имало укупно 910 958 осигураних лица, од чега 
575 206 осигураника (носилаца осигурања) и 335 752 члана 
породице осигураника. 

III
Просјечан мјесечни расход по осигуранику у 2013. го-

дини је износио 96,45 КМ, а по осигураном лицу 60,90 КМ.

IV
Ово саопштење ће се објавити у “Службе-

ном гласнику Републике Српске” и достави-
ти иностраним носиоцима осигурања са који-
ма Босна и Херцеговина има закључене споразуме 
о социјалном осигурању ради израчунавања мјесечног 
паушалног износа просјечних трошкова по осигураном 
лицу. 

Број: 02/002-5617-14/14  Предсједник 
1. јула 2014. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предме-

ту број АП 5220/10, рјешавајући апелацију Раме Кајића, на осно-
ву члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став 2 тачка 
б), члана 59 ст. 1 и 2 и члана 62 став 1 Правила Уставног суда Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 
22/14), у саставу:

- Валерија Галић, предсједница,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мирсад Ћеман, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 10. априла 2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Усваја се апелација Раме Кајића.
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3е) 

Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције 
за заштиту људских права и основних слобода.

Укида се Пресуда Окружног суда у Требињу број 15 0 У 000370 
10 У од 17. септембра 2010. године.

Предмет се враћа Окружном суду у Требињу који је дужан да 
у року од три мјесеца донесе нову одлуку, у складу с чланом II/3е) 
Устава Босне и Херцеговине и чланом 6 став 1 Европске конвен-
ције за заштиту људских права и основних слобода.

Налаже се Окружном суду у Требињу да у року од три мјесеца 
од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни суд Босне и 
Херцеговине о мјерама које су предузете с циљем да се изврши ова 
одлука, у складу с чланом 72 став 5 Правила Уставног суда Босне 
и Херцеговине.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику 
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Рамо Кајић (у даљем тексту: апелант) из Требиња поднио 

је 19. новембра 2010. године апелацију Уставном суду Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) против Пресуде Окру-
жног суда у Требињу (у даљем тексту: Окружни суд) број 15 0 У 
000370 10 У од 17. септембра 2010. године, Рјешења Министарства 
за избјеглице и расељена лица Републике Српске (у даљем тексту: 
Министарство) број 18.05/2-П 75710 од 23. фебруара 2010. године 
и Рјешења Министарства за избјеглице и расељена лица Републике 
Српске – Одсјек Требиње (у даљем тексту: Одсјек) број 05-050-48-
1217-4/99 од 11. новембра 2009. године.

II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда (“Слу-

жбени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), 
која су важила у вријеме кад су предузимане наведене радње, од 
Окружног суда, Министарства и Одсјека, те учесника у поступку 
Александра Ранђеловића (у даљем тексту: подносилац захтјева), 
затражено је 10. октобра 2013. године, односно 9. децембра 2013. 
године, да доставе одговоре на апелацију.

3. Окружни суд је доставио одговор на апелацију 21. октобра 
2013. године, Министарство 24. октобра 2013. године, док Одсјек 
није одговорио на апелацију. Подносилац захтјева је доставио од-
говор на апелацију 18. децембра 2013. године.


