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У складу са овом одлуком, извршиће се измјене и допу-
не у прегледу Цјеновника здравствених услуга на интернет 
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.

Број: 02/002-7174-5/16 В.д. предсједника
28. децембра 2016. 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 55. Пра-
вилника о садржају, обиму и начину остваривања права на 
здравствену заштиту (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16 и 83/16) и члана 
17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Срп-
ске (“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

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПАРТИЦИПАЦИЈИ

I
У Одлуци о партиципацији (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 58/16 и 83/16) у тачки V текст под 1) 
Прегледи мијења се и гласи:

“1) Прегледи:

Р. бр. Назив услуге Износ у 
КМ

1. ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА  
- Први преглед доктора медицине 1,0
- Први преглед специјалисте 1,5
- Контролни преглед доктора медицине 1,0
- Контролни преглед специјалисте 1,0
- Комплетан гинеколошки преглед 2,0

-
Издавање потврде о здравственом стању 
за потребе коришћења здравственог осигу-
рања у иностранству

5,0

2. СТОМАТОЛОГИЈА  
- Први преглед специјалисте 3,0
- Контролни преглед специјалисте 2,5
- Први преглед доктора стоматологије 2,5
- Контролни преглед доктора стоматологије 2,0

- Консултативни преглед са писаним 
мишљењем 5,00

- Конзилијарни преглед у другој установи 7,00
3. ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ  
- Први психијатријски преглед одраслог 3,0

- Први психијатријски преглед дјетета и адо-
лесцента до 18 година 3,0

- Контролни психијатријски преглед одра-
слог 1,0

4. ЦБР - ЦЕНТАР БАЗИЧНЕ РЕХАБИЛИ-
ТАЦИЈЕ

 

- Први физијатријски преглед пацијента/
клијента у ЦБР центру 2,0

- Контролни физијатријски преглед пацијен-
та у ЦБР центру 1,5

5. УСЛУГЕ СЕКУНДАРНОГ НИВОА  
- Први преглед доктора специјалисте 3,0
- Контролни преглед доктора специјалисте 2,5

- Преглед супспецијалисте, мр sc., др sc., 
доц., проф. 4,0

- Контролни преглед доктора супспецијали-
сте (мр sc., др sc., доц., проф.) 3,5

- Конзилијарни преглед 9,5
6. ПСИХИЈАТРИЈА  
- Први психијатријски преглед одраслог 3,5

- Контролни психијатријски преглед одра-
слог 1,3

- Први психијатријски преглед дјетета и адо-
лесцента до 18 година 3,5

- Контролни психијатријски преглед дјетета 
и адолесцента до 18 година 1,3

7. УСЛУГЕ ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА
- Први преглед доктора специјалисте 8,0
- Контролни преглед доктора специјалисте 7,0
- Преглед супспецијалисте 10,0
- Контролни преглед супспецијалисте 9,5
- Мултидисциплинарни конзилијум 17,0”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”, a при-
мјењиваће се од 1.1.2017. године.

Број: 02/002-7174-6/16 В.д. предсједника
28. децембра 2016. године Управног одбора
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
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 (“Слу-
жбени 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. годи-
не, поднесеном од привредног субјекта “Crumb group” д.о.о. Брчко 
Дистрикт, Булевар мира бр. 5, Брчко Дистрикт, Босна и Херцегови-
на, заступаног по адвокату Авлијаш С. Огњену, Гаврила Принципа 
бр. 18/1, Бијељина, Конкуренцијски савјет, на 135. (стотину три-
десет петој) сједници, одржаној 10.11.2016. године,  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Сматра се да привредни субјекат Телекомуникације Репу-

блике Српске а.д. Бања Лука, Краља Петра Карађорђевића 61-а, 78 
000 Бања Лука, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкурен-
цији, 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.

О б р а з л ож е њ е
Конкуренцијски савјет, 30.11.2010. године, под бројем: 05-26-

028-II/10, запримио је Захтјев за покретање поступка (у даљем тек-
сту: 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”), засту-
паног путем адвоката Огњена С. Авлијаша, Трг краља Петра I, 
Бијељина, против привредног субјекта Телекомуникације Репу-
блике 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 утвр-
дио да су стечени услови за издавање Потврде о пријему комплет-
ног 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, Кон-
куренцијски савјет је оцијенио да није могуће без спровођења 
поступка утврдити постојање повреде Закона на које Подноси-
лац 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 чињени-
ца, у смислу одредби члана 35. став (1) т. а) и ц) Закона, Конкурен-
цијски 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 могућ-
ности 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 




