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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.


