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13) 3330125 - имунофлуоресцентна дијагностика,
14) 3410080 - одређивање - идентификација хромозома
техником Г трака,
15) 3410030 - одређивање кариотипа из лимфоцита периферне крви - морфолошка анализа,
16) 3410455 - одређивање фрагилног X хромозома културе лимфоцита периферне крви,
17) 3344001 - ПЕТ/ЦТ сцинтиграфија,
18) 3315003 - витректомија коју изврши Универзитетски-клинички центар Републике Српске и
19) 3315004 - факовитректомија коју изврши Универзитетски-клинички центар Републике Српске.
(2) Спецификација услуга по Моделу III налази се у
Прилогу број 4. ове одлуке.
VIII
(1) Финансирање по Моделу IV (буџетском начину
плаћања) подразумијева плаћање извршених здравствених
услуга из уговорених дјелатности: трансфузијске медицине, рехабилитације, стоматологије, хроничне психијатрије,
нуклеарне медицине, услуга превоза Хеликоптерским сервисом Републике Српске и евентуалних осталих дјелатности које нису обухваћене са претходна три модела.
(2) Здравствена установа ће извјештаје о извршеним
услугама по уговореним дјелатностима из става 1. ове тачке достављати Фонду до 5. у мјесецу за претходни мјесец,
према упутству Фонда.
(3) Здравствена установа испоставља Фонду фактуру
у висини 1/12 уговорених средстава за пружене здравствене услуге по буџетском начину плаћања, контрола извршења ће се вршити у току године, а коначно поравнање и
усклађивање извршених услуга са уговором ће се извршити у задњем кварталу.
IX
Плаћање здравственим установама ће се вршити мјесечно, и то:
- за Модел I - плаћање ће се вршити према броју признатих DRG случајева из тачке IV и тачке V ст. 1. и 2, а коначно
поравнање у складу са уговореним обимом услуга за 2017.
годину вршиће се у задњем кварталу 2017. године,
- за Модел II - по обрачуну из тачке VI,
- за Модел III - по јединичним фактурама, у складу са
тачком VII Одлуке, и
- за Модел IV - у висини 1/12 уговорених средстава.
X
(1) Сектор за здравство и контролу Фонда ће на основу
увида у медицинску и другу документацију вршити контролу извршења уговорених обавеза и контролу достављених извјештаја од стране здравствених установа.
(2) Уколико се у поступку контроле утврди да је здравствена установа супротно правилима, упутствима или
закључцима Независног одбора за стручну анализу и контролу исправности шифрирања и извјештавања здравствених установа по уговореном моделу финансирања вршила
неправилно шифрирање, Фонд може истој изрећи казну
умањења мјесечне дознаке средстава у висини троструког
износа неправилно шифрираних епизода лијечења.
XI
(1) Здравствене установе су дужне доставити Фонду
извјештаје о извршеним услугама заједно са прилозима у
роковима који су утврђени овом одлуком.
(2) Извјештаји који нису достављени у утврђеним роковима и који су непотпуни неће се узимати у обзир приликом
обрачуна припадајућих средстава.
XII
Обрачун припадајућих средстава дефинисаних овом
одлуком ће се поступком усклађивања извршити од
1.1.2017. године.
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XIII
Саставни дио ове одлуке чине Прилог број 1 - Номенклатура услуга по Моделу I (DRG), Прилог број 2 - Номенклатура услуга број 2. по Моделу II (услуге консултативно-специјалистичке здравствене заштите и дијагностичке
услуге у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите), Прилог број 3 - Номенклатура услуга број 2а. по Моделу II (услуге консултативноспецијалистичке здравствене заштите у здравственим установама секундарног нивоа здравствене заштите) и Прилог
број 4 - Спецификација услуга по Моделу 3.
XIV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се у периоду 1.1 - 31.12.2017. године.
Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”, а прилози ће бити доступни на интернет
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.
Број: 02/002-7174-3/16
28. децембра 2016. године
Бања Лука

В.д. предсједника
Управног одбора,
Оливера Марковић, 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. 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 XXV сједници, одржаној 28.12.2016. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЦЈЕНОВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/16, 83/16 и
94/16) у Прилогу - Цјеновник здравствених услуга Фонда
здравственог осигурања Републике Српске, који је објављен на интернет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.
org, у дјелатности 2180 - Дерматовенерологија, у дјелатности 3100 - Неурологија, у дјелатности 3342 - МР и ЦТ, у дјелатности 3320 - Биохемијско-лабораторијска дијагностика,
у дјелатности 3350 - Нуклеарна медицина и у дјелатности
3410 - Хумана генетика додају се нове услуге са елементима, како слиједи:
Шифра
услуге
2180
2180597
3100
3100507
3342
3342017
3342018
3342019
3342020
3342021
3342022
3342023
3320
3320121
3320122
3350
3350490
3350491

Назив услуге

Цијена
у КМ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
Интерпретација културе на дерматофитије
9,40
НЕУРОЛОГИЈА
Апликација кортикостероида код оштећења
9,70
кранијалних и периферних живаца (без
цијене лијека)
МР И ЦТ
МР колонографија
319,50
МР ентерографија
368,30
МР спектроскопија
387,40
Контрастни МР крвних судова
319,50
КТ ентерографија
203,30
КТ коронарографија
203,30
Контрастни КТ крвних судова
203,30
БИОХЕМИЈСКО-ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
CA 125
32,90
HE 4
56,90
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
ПЕТ/ЦТ сцинтиграфија са 6-fluoro-(18F)
-L-dopom
3.400,00
ПЕТ/ЦТ сцинтиграфија (18F) fluoroholinom

2.200,00
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3350492
3350493
3350494
3350495
3410
3410100
3410101
3410102
3410103
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Сцинтиграфија са 123 J Ioflupanom
Сцинтиграфија мозга са 99m Tc-HMPAO
Сцинтиграфија инфекција/инфламација са
фрагментима антитијела Сулесомаба
Сцинтиграфија инфекција/инфламација са
антигранулоцитним антитијелима (Безилезомаб)
ХУМАНА ГЕНЕТИКА
Мутација за фактор II
Мутација за фактор V
Metilentetrahidrosulfat reduktaza MTHFRмутација
Инхибитор активатора плазминогена 1
(PAI 1)

2.300,00
500,00
2.200,00
2.300,00
149,70
149,70
149,70

Ознака
Садашњи назив услуге
услуге
0001
ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА
0001015 Први преглед доктора медицине
(укључујући први контролни)
0001023 Први преглед специјалисте (укључујући први контролни)
0001033 Контролни преглед доктора медицине (други и сваки наредни)
0001046 Контролни преглед специјалисте
(други и сваки наредни)
0001047 Систематски преглед дјетета
(укључујући први контролни)
0001048 Контролни систематски преглед
дјетета (други и сваки наредни)
1350
СТОМАТОЛОГИЈА
1350027 Први преглед специјалисте (укључујући први контролни)
1350028 Контролни преглед специјалисте
(други и сваки наредни)
1350050
1350051
1400
1400003
1400004

1400005 Контролни психијатријски преглед
одраслог (други и сваки наредни)
1400006
1500
1500001

1500002

149,70

II
У истом прилогу, у дјелатности 0001 - Породична медицина, у дјелатности 1350 - Стоматологија, у дјелатности
1400 - Центар за ментално здравље, у дјелатности 1500 ЦБР - Центар базичне рехабилитације, у дјелатности 2003
- Заједничке услуге секундарног нивоа, у дјелатности 2130
- Психијатрија, у дјелатности 2240 - Завод за стоматологију, у дјелатности 2260 - Стоматологија - специјалистички
ниво, у дјелатности 2290 - Трансфузиологија, у дјелатности 2340 - Микробиолошко-лабораторијска дијагностика,
у дјелатности 3000 - Заједничке услуге терцијарног нивоа
- КСЗ, у дјелатности 3080 - Педијатрија, у дјелатности 3320
- Биохемијско-лабораторијска дијагностика, у дјелатности
3330 - Микробиолошка лабораторија, у дјелатности 8000 Интерна медицина, у дјелатности 8010 - Општа хирургија,
у дјелатности 8020 - Пнеумофтизиологија, у дјелатности
8040 - ОРЛ, у дјелатности 8050 - Ортопедија, у дјелатности
8070 - Дерматовенерологија, у дјелатности 8080 - Кардиологија, у дјелатности 8090 - Педијатрија, у дјелатности
8100 - Гинекологија, у дјелатности 8110 - Офталмологија и
у дјелатности 8120 - Онкологија називи услуга се мијењају
и гласе, како слиједи:

2003
2003001
2003002
2003003

2003004

2130
2130003
2130004

Нови назив
услуге
Први преглед
доктора медицине
Први преглед
специјалисте
Контролни преглед доктора
медицине
Контролни
преглед специјалисте
Систематски
преглед дјетета
Контролни систематски преглед дјетета

Први преглед
специјалисте
Контролни
преглед специјалисте
Први преглед доктора стоматолоПрви преглед
гије (укључујући први контролни) доктора стоматологије
Контролни преглед доктора стома- Контролни претологије (други и сваки наредни)
глед доктора
стоматологије
ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Први психијатријски преглед одра- Први псислог (укључујући први контролни) хијатријски преглед одраслог
Први псиПрви психијатријски преглед дјетета и адолесцента до 18 година
хијатријски
(укључујући први контролни)
преглед дјетета
и адолесцента до
18 година

1

2130005
2130006

2240
2240000
2240001
2240136
2240137
2260
2260002
2260003
2290
2290001
2290002
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Контролни психијатријски преглед одраслог
Контролни психијатријски преглед Контролни псидјетета (други и сваки наредни)
хијатријски преглед дјетета
ЦБР - Центар базичне рехабилитације
Први физијатријски преглед паПрви фицијента/клијента у ЦБР центру
зијатријски пре(укључујући први контролни)
глед пацијента/
клијента у ЦБР
центру
Контролни физијатријски преглед Контролни фипацијента у ЦБР центру (други и
зијатријски пресваки наредни)
глед пацијента у
ЦБР центру
ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ СЕКУНДАРНОГ НИВОА
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
Преглед супспецијалисте, мр sc., др Преглед супсsc., доц., проф. (укључујући први
пецијалисте, мр
контролни)
sc., др sc., доц.,
проф.
Контролни преглед доктора супспе- Контролни прецијалисте, мр sc., др sc., доц., проф. глед доктора
(други и сваки наредни)
супспецијалисте,
мр sc., др sc.,
доц., проф.
ПСИХИЈАТРИЈА
Први психијатријски преглед одра- Први псислог (укључујући први контролни) хијатријски преглед одраслог
Први психијатријски преглед дјете- Први псита (укључујући први контролни)
хијатријски
преглед дјетета
и адолесцента до
18 година
Контролни психијатријски преглед Контролни псиодраслог (други и сваки наредни)
хијатријски преглед одраслог
Контролни психијатријски преглед Контролни
дјетета (други и сваки наредни)
психијатријски
преглед дјетета
и адолесцента до
18 година
ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
Први преглед доктора стоматолоПрви преглед
гије (укључујући први контролни) доктора стоматологије
Контролни преглед доктора стома- Контролни претологије (други и сваки наредни)
глед доктора
стоматологије
СТОМАТОЛОГИЈА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
НИВО
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте

20
2340
2340026
2340033

3000
3000001
3000002
3000003

3000004

3080
3080001
3080003
3320
3320055
3330
3330420
8000
8000000
8000001
8010
8010000
8010001
8020
8020000
8020001
8040
8040000
8040001
8050
8050000
8050001
8070
8070000
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МИКРОБИОЛОШКО-ЛАБОРАТОРИЈСКА
ДИЈАГНОСТИКА
Бактериолошки преглед бриса пер- Бактериолошки
пуцијума
преглед бриса
препуцијума
Бактериолошки преглед бриса лик- Бактериолошки
вора (аеробно и анаеробно)
преглед бриса
(аеробно и анаеробно)
ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА
- КСЗ
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
Контролни преКонтролни преглед доктора специјалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
Преглед супспецијалисте, мр sc., др Преглед супсsc., доц., проф. (укључујући први
пецијалисте, мр
контролни)
sc., др sc., доц.,
проф.
Контролни преглед доктора супспе- Контролни прецијалисте, мр sc., др sc., доц., проф. глед доктора
(други и сваки наредни)
супспецијалисте,
мр sc., др sc.,
доц., проф.
ПЕДИЈАТРИЈА
Први преглед недонесеног дјетета Први преглед
(укључујући први контролни)
недонесеног
дјетета
Контролни преглед недонесеног
Контролни предјетета (други и сваки наредни)
глед недонесеног
дјетета
БИОХЕМИЈСКО-ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
Проточна цитометрија
Проточна цитометрија по једном ЦД маркеру
МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА
PCR hepatitis B
PCR hepatitis C virus (HBV) - кван- virus (HBV) титативно
квантитативно
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
+ ЕКГ (укључујући први контрол- доктора специјани преглед)
листе + ЕКГ
Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
ОПШТА ХИРУРГИЈА
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
Контролни преКонтролни преглед доктора специјалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
ОРЛ
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
Контролни преКонтролни преглед доктора специјалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
ОРТОПЕДИЈА
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте

1

8070001 Контролни преглед доктора специјалисте (други и сваки наредни)

5.1.2017.
Контролни преглед доктора
специјалисте

8080
КАРДИОЛОГИЈА
8080000 Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
8080001 Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
8090
ПЕДИЈАТРИЈА
8090000 Први преглед доктора специјалисте Први преглед
доктора специја(укључујући први контролни)
листе
8090001 Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
8090011 Систематски преглед дојенчета
Систематски
(укључујући и први контролни)
преглед дојенчета
8090012 Систематски преглед предшколског Систематски
дјетета (укључујући и први конпреглед предтролни)
школског дјетета
Систематски
8090013 Систематски преглед при упису
преглед при упиу школу (укључујући и први контролни)
су у школу
8100
ГИНЕКОЛОГИЈА
8100000 Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
8100001 Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
8100004 Систематски преглед труднице
Систематски
(укључујући и први контролни)
преглед труднице
8100005 Контролни преглед труднице (дру- Контролни преги и сваки наредни)
глед труднице
8110
ОФТАЛМОЛОГИЈА
8110000 Први преглед доктора специјалисте Први преглед
(укључујући први контролни)
доктора специјалисте
8110001 Контролни преглед доктора спеКонтролни прецијалисте (други и сваки наредни) глед доктора
специјалисте
8120
ОНКОЛОГИЈА
8120001 Први преглед онколога (укљуПрви преглед
чујући први контролни)
онколога
8120002 Контролни преглед онколога (дру- Контролни преги и сваки наредни)
глед онколога

III
У истом прилогу, у дјелатности 3350 - Нуклеарна медицина, мијења се цијена услуге 3350707 - Откривање инфламација помоћу леукоцита обиљежених технецијумом 99 м,
и иста умјесто: “277,50 КМ” износи: “500,00 КМ”.
IV
У истом прилогу, у дјелатности 3700 - Дерматовенерологија, брише се услуга:
Ознака
услуге
3700
3700553

Назив услуге
Дерматовенерологија
Криотерапија по једној лезији

Цијена
у КМ
5,00

У истом прилогу, у дјелатности 2180 - Дерматовенерологија, додаје се услуга:
Ознака
услуге
2180

Дерматовенерологија

2180520

Криотерапија по једној лезији

Назив услуге

Цијена
у КМ
5,00

V
У истом прилогу, у дјелатности 2295 - Лабораторијске
услуге из области трансфузиологије и у дјелатности 3600 Трансфузиологија, бришу се услуге, како слиједи:

5.1.2017.
2295
Шифра
услуге
2295001
2295002
2295003
2295005
2295006
2295007
2295008
2295009
2295010
2295011
2295012
2295013
2295014
2295015
2295016
2295017
2295018
2295019
2295021
2295024
2295025
2295026
2295027
2295028
2295029
2295030
2295031
2295032
2295033
2295034
2295036
2295037
2295038
2295039
2295040

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ТРАНСФУЗИОЛОГИЈЕ
Цијена
Назив услуге
у КМ
Контролни преглед доктора специјалисте
30,00
(други и сваки наредни)
Амбулантно узимање узорака крви
14,90
Одређивање крвне групе АБО
17,30
Одређивање крвне групе АБО система на
11,00
ИД картици
Одређивање присуства Рх (Д) антигена 20,10
серија
11,00
Одређивање присуства Рх Д антигена ИД
картицама - појединачно
Одређивање присуства слабе варијанте Д
43,60
антигена
Одређивање слабије варијанте Рх Д антиге11,00
на ИД картицама
Одређивање Рх фенотипа ИД картицама
11,00
Одређивање антигена других КГ система
14,90
Kelli, Lewis, Duffy, Kidd и други на ИД
картицама - по антигену
Испитивање присуства антитијела - скри11,00
нинг тест на ИД картици
Идентификација антитијела - ИД картице
63,70
Директни Coombsov (АХГ тест на ИД кар11,00
тици) полиспецифичан
Директни Coombsov (анти - хумани глобу13,30
лин тест) моноспецифичан
Директни Coombsov (АХГ) тест моноспе11,00
цифичан на ИД картици
Индиректни Coombsov (АХГ) тест на ИД
8,60
картици
Интерреакција мајор-тест компатибилности
11,00
на ИД картици
Амбуланта трансфузија еритроцита
189,20
Утврђивање подгрупе АБО система
29,90
Испитивање Рх фенотипа
96,00
Директни Coombs (АХГ) тест
15,60
Индиректни Coombsov тест
19,90
Откривање и титар Рх и других имуних
49,00
антитијела
Хладни аглутинини
14,30
Одређивање антигена других крвно груп50,00
них система (Kel, Luis, MN, Ss)
Испитивање посттрансфузијске реакције
266,30
Интерреакција
39,80
Тестирање присуства ХБсАг у крви ЕЛИ76,50
СА методом
Тестирање присуства антиХЦВ антитијела
76,50
крви ЕЛИСА методом
76,50
Тестирање присуства антиХИВ 1 / ХИВ 2
антитијела у крви ЕЛИСА методом
Терапијска венепункција
17,90
Скрининг антитијела
67,70
Идентификација антитијела
162,00
Аутоконтрола
37,80
ЕЛИСА тест за Syphilis
76,50

3600042
3600043
3600053
3600055

ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

Шифра
услуге
2190
2190001
2190002
2240
2240003
2290
2290010
2290012
2290014
2290015
2290016
2290017
2290018
2290019
2290020
2290021
2290022
2290023
2290024
2290025
2290027
2290028
2290043
2290602
2290605
2290606
2290607
2290609
2290610
2290611
2290612
2290613
2290614

Назив услуге
Терапијска измјена плазме мануелна метода
по третману
Терапијска измјена плазме на сепаратору
по третману
Терапијска цитафереза мануелном методом
Одређивање присуства подгрупа АБО система ИД картицама
Идентификација ирегуларних еритроцитних антитијела

2290616
Цијена
у КМ
366,30

302,70
11,00

2290618
2290633
2290636
2290642
2290643
3320

63,70

3320120

366,30

VI
У истом прилогу, у дјелатности 2190 - Физикална медицина и рехабилитација, у дјелатности 2240 - Завод за сто-
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матологију, у дјелатности 2290 - Трансфузиологија и у дјелатности 3320 - Биохемијско-лабораторијска дијагностика,
додају се услуге са елементима, како слиједи:

2290615
3600
Шифра
услуге
3600041

1

Назив услуге

Цијена
у КМ

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Први преглед доктора специјалисте
40,00
Контролни преглед доктора специјалисте
30,00
ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
Конзилијарни преглед у другој установи
50,00
ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА
Амбулантно узимање узорака крви
14,90
Одређивање крвне групе АБО
17,30
Одређивање крвне групе АБО система на
11,00
ИД картици
Одређивање присуства Рх (Д) антигена 20,10
серија
Одређивање присуства Рх Д антигена ИД
11,00
картицама - појединачно
Одређивање присуства слабе варијанте Д
43,60
антигена
Одређивање слабије варијанте Рх Д антиге11,00
на ИД картицама
Одређивање Рх фенотипа ИД картицама
11,00
Одређивање антигена других КГ система
14,90
Kelli, Lewis, Duffy, Kidd и други на ИД
картицама - по антигену
Испитивање присуства антитијела - скри11,00
нинг тест на ИД картици
Идентификација антитијела - ИД картице
63,70
Директни Coombsov (АХГ тест на ИД кар11,00
тици) полиспецифичан
Директни Coombsov (анти - хумани глобу13,30
лин тест) моноспецифичан
Директни Coombsov (АХГ) тест моноспе11,00
цифичан на ИД картици
Индиректни Coombsov (АХГ) тест на ИД
8,60
картици
Интерреакција мајор-тест компатибилности
11,00
на ИД картици
Амбулантна трансфузија еритроцита
189,20
Утврђивање подгрупе АБО система
29,90
Испитивање Рх фенотипа
96,00
Директни Coombs (АХГ) тест
15,60
Индиректни Coombsov тест
19,90
Откривање и титар Рх и других имуних
49,00
антитијела
Хладни аглутинини
14,30
Одређивање антигена других крвно груп50,00
них система (Kel, Luis, MN, Ss)
Испитивање посттрансфузијске реакције
266,30
Интерреакција
39,80
Тестирање присуства ХБсАг у крви ЕЛИ76,50
СА методом
Тестирање присуства антиХЦВ антитијела
76,50
крви ЕЛИСА методом
Тестирање присуства антиХИВ 1 / ХИВ 2
76,50
антитијела у крви ЕЛИСА методом
Терапијска венепункција
17,90
Скрининг антитијела
67,70
Идентификација антитијела
162,00
Аутоконтрола
37,80
ЕЛИСА тест за Syphilis
76,50
БИОХЕМИЈСКО-ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
Калцитонин
28,40

VII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, a примјењиваће се од 1.1.2017. године.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

У складу са овом одлуком, извршиће се измјене и допуне у прегледу Цјеновника здравствених услуга на интернет
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.
Број: 02/002-7174-5/16
28. децембра 2016. године
Бања Лука

В.д. предсједника
Управног одбора
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 55. Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права на
здравствену заштиту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16 и 83/16) 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 XXV
сједници, одржаној 28.12.2016. године, д о н и о ј е

O ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПАРТИЦИПАЦИЈИ

I
У Одлуци о партиципацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/16 и 83/16) у тачки V текст под 1)
Прегледи мијења се и гласи:
“1) Прегледи:
Назив услуге

1.
-

ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА
Први преглед доктора медицине
Први преглед специјалисте
Контролни преглед доктора медицине
Контролни преглед специјалисте
Комплетан гинеколошки преглед
Издавање потврде о здравственом стању
за потребе коришћења здравственог осигурања у иностранству
СТОМАТОЛОГИЈА
Први преглед специјалисте
Контролни преглед специјалисте
Први преглед доктора стоматологије
Контролни преглед доктора стоматологије
Консултативни преглед са писаним
мишљењем
Конзилијарни преглед у другој установи
ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Први психијатријски преглед одраслог
Први психијатријски преглед дјетета и адолесцента до 18 година
Контролни психијатријски преглед одраслог
ЦБР - ЦЕНТАР БАЗИЧНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
Први физијатријски преглед пацијента/
клијента у ЦБР центру
Контролни физијатријски преглед пацијента у ЦБР центру
УСЛУГЕ СЕКУНДАРНОГ НИВОА
Први преглед доктора специјалисте
Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед супспецијалисте, мр sc., др sc.,
доц., проф.
Контролни преглед доктора супспецијалисте (мр sc., др sc., доц., проф.)
Конзилијарни преглед
ПСИХИЈАТРИЈА
Први психијатријски преглед одраслог
Контролни психијатријски преглед одраслог
Први психијатријски преглед дјетета и адолесцента до 18 година

2.
3.
4.
5.
6.
-

7.
-

5.1.2017.

Контролни психијатријски преглед дјетета
и адолесцента до 18 година
УСЛУГЕ ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА
Први преглед доктора специјалисте
Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед супспецијалисте
Контролни преглед супспецијалисте
Мултидисциплинарни конзилијум

1,3
8,0
7,0
10,0
9,5
17,0”.

II
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, a примјењиваће се од 1.1.2017. године.
Број: 02/002-7174-6/16
28. децембра 2016. године
Бања Лука

В.д. предсједника
Управног одбора
Оливера Марковић, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

ОД Л У КУ

Р. бр.

-

1

Износ у
КМ
1,0
1,5
1,0
1,0
2,0
5,0
3,0
2,5
2,5
2,0
5,00
7,00
3,0
3,0
1,0

2,0
1,5
3,0
2,5
4,0
3,5
9,5
3,5
1,3
3,5

На основу члана 25. став (1), члана 42. став (2) и члана 11. став
(3), у складу с чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и члана 105. Закона
о управном поступку (“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04,
88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), рјешавајући по посебном захтјеву за
доношење Рјешења број: 05-26-2-028-164-II/10, од 21.7.2016. године, поднесеном од привредног субјекта “Crumb group” д.о.о. Брчко
Дистрикт, Булевар мира бр. 5, Брчко Дистрикт, Босна и Херцеговина, заступаног по адвокату Авлијаш С. Огњену, Гаврила Принципа
бр. 18/1, Бијељина, Конкуренцијски савјет, на 135. (стотину тридесет петој) сједници, одржаној 10.11.2016. године, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
1. Сматра се да привредни субјекат Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, Краља Петра Карађорђевића 61-а, 78
000 Бања Лука, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава доминантан положај у смислу члана 10.
став (2) т. б), ц) и д) истог закона.
2. Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном
гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет, 30.11.2010. године, под бројем: 05-26028-II/10, запримио је Захтјев за покретање поступка (у даљем тексту: Захтјев), у смислу члана 28. Закона о конкуренцији (у даљем
тексту: Закон), поднесен од стране привредног субјекта “Crumb
group” д.о.о. Бијељина, Кнеза Иве од Семберије 4, Бијељина (у
даљем тексту: Подносилац захтјева или “Crumb group”), заступаног путем адвоката Огњена С. Авлијаша, Трг краља Петра I,
Бијељина, против привредног субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, Краља Петра I Карађорђевића бр. 93,
Бања Лука (у даљем тексту: Телекомуникације РС), којег заступа
адвокат Стеван Димитријевић, Гундулићева 4, Бања Лука, ради
сумње о постојању забрањеног споразума у смислу члана 4. став
(1) тачка д) и злоупотребе доминантног положаја у смислу члана
10. став (2) т. а), б), ц) и д) Закона.
Након комплетирања Захтјева, Конкуренцијски савјет је утврдио да су стечени услови за издавање Потврде о пријему комплетног и уредног Захтјева, у складу са чланом 28. став (3) Закона, која
је издата 2.3.2011. године, под бројем: 05-26-2-028-8-II/10.
На основу достављених информација и документације, Конкуренцијски савјет је оцијенио да није могуће без спровођења
поступка утврдити постојање повреде Закона на које Подносилац захтјева указује, те је донио Закључак о покретању поступка,
број: 05-26-2-028-9-II/10, од 2.3.2011. године. Привредном субјекту
Телекомуникације РС исти је достављен заједно са Захтјевом за
покретање поступка и Захтјевом за доставу документације, како би
у остављеном року могли дати одговор на Захтјев.
Током поступка, а ради утврђивања свих релевантних чињеница, у смислу одредби члана 35. став (1) т. а) и ц) Закона, Конкуренцијски савјет је прикупљао податке и документацију и од других
тијела/институција које нису странке у поступку.
С обзиром да се ради о поступку са странкама са супротним
интересима, у сврху прикупљања нових доказа и пружања могућности странкама да се изјасне о чињеницама и околностима које
су од важности за доношење коначног рјешења, Конкуренцијски
савјет, у складу са чланом 39. Закона, одржао је усмену расправу
25.5.2011. године, те је пружио могућност странкама у поступку
да изнесу доказе и постављају питања противној страни, а на којој

