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Републички завод за статистику
На основу члана 21. Закона о статистици Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
85/03), а у складу са вишегодишњим Статистичким програ-
мом Републике Српске (Одлука Народне скупштине Репу-
блике Српске, објављена у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”, број 120/12), Републички завод за статистику  
о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИ Ј ЕНТЕ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у августу 
2016. године у односу на јул 2016. године је -0,003.

Број: 06.3.04/060.1.6.8-267/16
22. септембра 2016. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику  и з д а ј е

САОПШТЕЊЕ
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-

блици Српској исплаћена у августу 2016. године износи 
1349 КМ.

2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у августу 2016. године износи 
838 КМ.

3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - август 2016. 
године износи 1345 КМ.

4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - август 2016. 
године износи 836 КМ.

Број: 06.3.03/060.1.3.8-138/16
22. септембра 2016. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику Републике Српске  
о б ј а в љ у ј е

ПРОС Ј ЕЧНЕ
БРУТО И НЕТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У АВГУСТУ 2016. ГОДИНЕ

у КМ

Подручја дјелатности Бруто Нето
Укупно 1349 838

A Пољопривреда, шумарство и риболов 1161 720
B Вађење руда и камена 1805 1109
C Прерађивачка индустрија 970 631
D Производња и снабдијевање електричном 

енергијом, гасом, паром и климатизација 1761 1078
E Снабдијевање водом; канализација, упра-

вљање отпадом и дјелатности санације 
(ремедијације) животне средине 1117 697

F Грађевинарство 861 540
G Трговина на велико и на мало, поправка 

моторних возила и мотоцикала 935 585
H Саобраћај и складиштење 1002 625
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме 

и послуживања хране, хотелијерство и уго-
ститељство 899 562

J Информације и комуникације 1937 1174
K Финансијске дјелатности и дјелатности 

осигурања 2071 1267
L Пословање некретнинама 1081 676
M Стручне, научне и техничке дјелатности 1278 781

N Административне и помоћне услужне 
дјелатности 827 520

O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 1816 1114

P Образовање 1398 863
Q Дјелатности здравствене заштите и 

социјалног рада 1722 1060
R Умјетност, забава и рекреација 876 546
S Остале услужне дјелатности 1086 671

Број: 06.3.03/060.1.3.8-138/16
22. септембра 2016. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, 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), члана 47. став 1. 
тачка а) Правилника о садржају, обиму и начину остварива-
ња права на здравствену заштиту (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12 и 28/16) 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, 113/14 и 30/16), Управни 
одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на 
XX сједници, одржаној 20.9.2016. године,  д о н и о  је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 

ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА

I
У Одлуци о усвајању Листе лијекова (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 104/15, 111/15, 17/16 и 34/16) 
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 у промет код надлежне институције до 
31.12.2016. године, након чега ће Фонд извршити ажури-
рање ове листе.”.

II
У Прилогу број 1. - Основна листа - Листа А, у групи 

G - Генитоуринарни систем и полни хормони; G03 - Полни 
хормони и модулатори гениталног система; G03A - Хор-
монски контрацептиви за системску примјену бришу се 
лијек и индикација, како слиједи:

АТС INN Облик лијека Доза
G03AD02 улипристал1 таблете 30 mg
ИНДИКАЦИЈА 1 - Коришћење традиционалне, не-

ефикасне контрацепције (прекинути 
сношај и плодни-неплодни дани), 
за жене до навршене 21 године, по 
препоруци гинеколога. Грешке са 
кондомом, дијафрагмом, цервикалном 
капом, за жене до навршене 21 године, 
по препоруци гинеколога. Грешке са 
хормоналном контрацепцијом, за жене 
до навршене 21 године, по препоруци 
гинеколога. Смањена ефикасност орал-
них хормонских контрацептива због 
повраћања или других тегоба и лије-
кова, за жене до навршене 21 године, 
по препоруци гинеколога. Коришћење 
тератогених лијекова, по препоруци 
гинеколога. Особе са менталном ре-
тардацијом, по препоруци гинеколога. 
Силовање, по препоруци гинеколога. 
Дислоцирани интраутерини уложак, по 
препоруци гинеколога.
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III

У истом прилогу, Листа Б, у групи B - Крв и крвотворни 
органи; B01 - Антикоагуланси; B01A - Антикоагуланси (Ан-
титромботичка средства), код лијека АТС: B01AF01; INN: 
ривароксабан; облик лијека: филм-таблете; доза: 15 mg, 20 
mg; мијења се индикација, и гласи:

“Секундарна превенција можданог удара према препо-
руци неуролога из Јединице за мождани удар. Примарна 
превенција исхемијског можданог удара код пацијената са 
невалвуларном атријалном фибрилацијом, по препоруци 
кардиолога”.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а при-
мјењиваће се од 1.10.2016. године.
 По овлашћењу
Број: 02/002-5012-7/16 в.д. предсједника УO
20. септембра 2016. године в.д. члан УO,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

На основу чланa 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, 119/11, 113/14 и 30/16), Управни одбор Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске, на XX сједни-
ци, одржаној 20.9.2016. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 

ЦЈЕНОВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 58/16) у При-
логу - Цјеновник здравствених услуга Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске, који је објављен на интернет 
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org, бришу се дје-
латност 9950 - Лијекови са обавезне листе и услуга 9950001 
- Лијекови са обавезне листе.

У истом прилогу, у дјелатности 2240 - Завод за стомато-
логију, додају се услуге, како слиједи:

Ознака 
услуге Назив услуге Цијена 

у КМ
2240 ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ

2240002 Консултативни преглед са писаним 
мишљењем 40,00

2240094 Примарна обрада ране са сутуром 20,40

2240132 Реадаптација и реоклудација тоталне 
протезе 15,50

2240133 Реадаптација и реоклудација оптуратора 15,50

II
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
У складу са овом одлуком, извршиће се измјене и допу-

не у прегледу Цјеновника здравствених услуга на интернет 
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.

 По овлашћењу
Број: 02/002-5012-9/16 в.д. предсједника УO
20. септембра 2016. године в.д. члан УO,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

На основу чл. 20, 43. и 48. 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 55. 
Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права 
на здравствену заштиту (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12 и 28/16) 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, 113/14 и 30/16), Управни одбор Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске, на XX сједници, 
одржаној 20.9.2016. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПАРТИЦИПАЦИЈИ

I
У Одлуци о партиципацији (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, број 58/16) у тачки V под 1. Прегледи, код 
услуга из породичне медицине, брише се текст: “преглед 
умрлог у стану болесника са издавањем потврде - партици-
пација 5,5 КМ”.

У истој тачки под 2. Стоматологија додају се услуга и 
партиципација, и гласи:
“- Консултативни преглед са писаним 
 мишљењем ........................................................ 5,00 КМ”.

У истој тачки под 2. Здравствена заштита текст под 14. 
мијења се и гласи:
“14. Услуге које се плаћају по јединичној цијени 
 у оквиру модела 3  (корнеална топографија, 
 пахиметрија, тестирање реактивности пацијента 
 на нагибном столу - TILT тест, PCR CMV, 
 имунофлуоресцентна  дијагностика, индиректна 
 офталмоскопија, ХРТ дијагностика глаукома  
 и ОЦТ дијагностика) .............................................25%.”.

II
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
У складу са овом одлуком, извршиће се измјене и допу-

не у прегледу Цјеновника здравствених услуга на интернет 
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.

 По овлашћењу
Број: 02/002-5012-10/16 в.д. предсједника УO
20. септембра 2016. године в.д. члан УO,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

На основу чл. 20. и 48. Закона о здравственом осигу-
рању (“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”, бр. 106/09 и 44/15) и члана 17. Статута 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 
64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), Управни одбор Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске, на XX сједни-
ци, одржаној 20.9.2016. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ, ОБИМУ  
И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ

Члан 1.
У Правилнику о садржају, обиму и начину остваривања 

права на здравствену заштиту (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12 и 28/16) 
у поглављу II - 3.1.2. Начин остваривања примарне здрав-
ствене заштите чл. од 13. до 24. мијењају се и гласе:

“Члан 13.
(1) Осигурано лице остварује право на здравствену за-

штиту на примарном нивоу код доктора породичне медици-
не, код специјалисте педијатра и специјалисте гинеколога 
код кога је регистровано.

(2) Право на услуге специјалисте педијатра има дијете 
до навршених шест година живота, а право на услуге спе-
цијалисте гинеколога има жена изнад 15 година живота.


