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ПРАВИЛНИК

O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
ПРИНЦИПИМА, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА 
ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА ДАВАОЦИМА 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 
2015. ГОДИНИ

Члан 1.
У Правилнику о принципима, условима и критеријуми-

ма за закључивање уговора са даваоцима здравствених услу-
га у Републици Српској у 2015. години (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 117/14, 15/15 и 78/15) у Прилогу број 
1, у групи “Цитостатици”, код лијека ATC: L01CB01; INN: 
етопозид; облик лијека: капсуле, доза: 50 mg; текст у колони 
“Припадност Листи” мијења се и гласи: “А1”.

У истом прилогу и групи, код лијека ATC: L01XX05; 
INN: хидроксикарбамид; облик лијека: капсуле, доза: 500 
mg; текст у колони “Припадност Листи” мијења се и гласи: 
“А1”.

У истом прилогу у групи “Антипаркинсоници”, код 
лијека ATC: N04BC05; INN: прамипексол; облик лијека: 
таблете, текст у колони “Доза” мијења се и гласи: “0,18 mg; 
0,7 mg”.

У истом прилогу у групи “Психолептици” додаје се 
лијек како слиједи:

ATC INN Облик Доза Припадност 
Листи

N05AH03 оланзапин филм-
таблете

5 mg; 
10 mg A

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
примјењиваће се од 1.11.2015. године.

Број: 02/002-6180-2/15 В.д. предсједника
12. октобра 2015. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

На основу члана 48, а у вези са чланом 28. и чланом 
42. став 2. 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, 119/11 и 113/14), Управни одбор Фонда здравстве-
ног осигурања Републике Српске, на VII сједници, одржа-
ној  12.10.2015. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ СВОЈСТВА 

ОСИГУРАНОГ ЛИЦА, МАТИЧНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ И 
ЗДРАВСТВЕНОЈ КЊИЖИЦИ

Члан 1.
У Правилнику о утврђивању својства осигураног лица, 

матичној евиденцији и здравственој књижици (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 102/11, 40/12, 56/12 и 
72/13) у члану 10. став 1. ријечи: “фотокопију своје личне 
карте” бришу се.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-6180-3/15 Предсједник
12. октобра 2015. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске

На основу члана 91. став 6. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 

40/13), члана 15. Закона о Фонду и финансирању заштите 
животне средине Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 117/11) и члана 19. Статута Фонда 
за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
112/12), Управни одбор Фонда за заштиту животне средине 
и енергетску ефикасност Републике Српске, на 14. сједни-
ци, одржаној 3.9.2015. године,  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ОБУКЕ И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦА КОЈА 

ВРШЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД ЗГРАДА

Члан 1.
Овим програмом утврђују се обука и стручно усаврша-

вање за лица која врше енергетски преглед зграда, циљ, на-
ставни садржај, облик извођења, трајање, кадровски, про-
сторни и други услови за извођење наставе, услови за упис 
и завршетак, начин евалуације у учењу, трошкови похађања 
обуке и стручног усавршавања, као и друга питања од зна-
чаја за спровођење овог програма.

Члан 2.
Циљ Програма обуке и стручног усавршавања за лица 

која врше енергетски преглед зграда (у даљем тексту: Про-
грам) је да лица која похађају обуку и стручно усавршавање 
стекну додатна знања из своје струке, као и потребна знања 
из других струка неопходна за стручно обављање послова 
енергетског прегледа зграда и израду извјештаја о спрове-
деном прегледу и утврђеној енергетској класи зграде.

Члан 3.
(1) Обуку за обављање енергетског прегледа зграда по-

хађају физичка лица која се оспособљавају да у овлашће-
ном правном лицу спроводе енергетски преглед зграда (у 
даљем тексту: полазник).

(2) Наставни садржај обуке у трајању од 60 часова де-
финисан је у Табели 1. овог програма.

(3) Стручно усавршавање похађају физичка лица која 
су стекла лиценцу за вршење енергетског прегледа зграда и 
организује се у трајању од максимално 16 часова.

Програм обуке за лица која обављају енергетски 
преглед зграда

Табела 1.

1. Енергетско цер-
тификовање у Ре-
публици Српској

Број часова: 2

1.1.Кључни елементи, циљеви Директиве 
о енергетским карактеристикама зграда 
2010/31/EU
1.2. Имплементација Директиве о енергет-
ским карактеристикама зграда 2010/31/EU 
у законодавство Републике Српске
1.3. Енергетско цертификовање
1.4. Дјеловање овлашћених особа за врше-
ње енергетског прегледа зграда и тржиште
1.5. Систем администрације 

2. Техничка регула-
тива у Републици 
Српској

Број часова: 2

2.1. Правилник о вршењу енергетског пре-
гледа зграда и издавању енергетског цер-
тификата (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 30/15)
2.2. Правилник о методологији за израчу-
навање енергетских карактеристика зграда 
(“Службени гласник Републике Српске”, 
број 30/15)
2.3. Правилник о минималним захтјевима 
за енергетске карактеристике зграда (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 
30/15)
2.4. Остали важећи правилници, норме и 
прописи наведени у члану 195. Закона о 
уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13) 
који се односе на област енергетске ефи-
касности


