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CLL хронична лимфоцитна леукемија
CLL хронична лимфобластна леукемија
CML хронична мијелоидна леукемија
CTCAE Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0
GEP NETs гастроентеропанкреатични неуроендокрини тумор
GISTs гастроинтестинални стромални тумори
ECOG Eastern Cooperative Oncology Group (0 = normal activity, 1 = symptoms but ambulatory; 2 = in bed less than 50% of 

time; 3 = in bed more than 50% of time)
EGFR епидермални фактор раста рецептор
EGFR-TK епидермални фактор раста тирозин - киназа рецептор
eMC The electronic Medicines Compendium contains information about UK licensed medicines
ESMO European Society for Medical Oncology
FA фолинска киселина
FOLFOX фолинска киселина и оксалиплатин
HER2 хумани епидермални фактор раста - рецептор 2
MBC метастатски карцином дојке
MCRC метастатски колоректални карцином
MGC метастатски карцином желуца
NCCN National Comprehensive Cancer Network
NHL Non-Hodgkin’s лимфом
NSCLC неситноћелијски (немикроцелуларни) карцином плућа
RECIST Respone Evaluation Critera in Solid Tumor
TIH тумор индукована хиперкалцијемија
TCC инвазивни карцином прелазног епитела мокраћног мјехура

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, 106/09 и 110/16) 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 од-
бор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на II 
сједници, одржаној 23.2.2017. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга 

Фонда здравственог осигурања (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 58/16, 83/16, 94/16, 1/17 и 7/17) у При-
логу - Цјеновник здравствених услуга Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске, који је објављен на интернет 
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org, у дјелатности 
5455 - Центар за палијативну његу - мијења се цијена услу-
га како слиједи:

Ознака 
услуге Назив услуге Цијена у 

КМ

5455001
Интензивна њега хроничног тока (coma 
vigile) са сталном механичком вентила-
цијом БОД терцијарни ниво

154,00

5455002
Интензивна њега хроничног тока (coma 
vigile) без сталне механичке вентилације 
БОД терцијарни ниво 

140,00

5455003
Терминална стања малигних и немалигних 
болести (палијативна њега) БОД терцијар-
ни ниво

78,00

II
Ова одлука 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.

Број: 02/002-1147-9/17 Предсједник
23. фебруара 2017. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 

25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка д), а у вези са чл. 
12, 14, 16. и 18. Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, 
бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације 
привредног субјекта ORBICO д.о.о. за трговину Загреб, Котурашка 
цеста 69, Загреб, Република Хрватска, поднесеној путем Адвокат-
ског друштва дмб легал д.о.о., Краља Твртка 6, 71 000 Сарајево, 
Босна и Херцеговина, на 136. (стотину тридесет шестој) сједници, 
одржаној 21.12.2016. године,  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту трго-

вине на велико парфемима и козметиком на територији Босне и 
Херцеговине, која ће настати стицањем контроле привредног су-
бјекта ORBICO д.о.о. за трговину Загреб над привредном субјек-
том EVERET INTERNATIONAL међународна трговинска дружба 
д.о.о. Љубљана. 

2. Ово рјешење о концентрацији уписује се у Регистар кон-
центрација.

3. Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном 
гласнику БиХ”, службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрик-
та Босне и Херцеговине.

О б р а з л ож е њ е
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тек-

сту: Конкуренцијски савјет) је запримио Пријаву концентрације 
(у даљем тексту: Пријава), дана 7.6.2016. године, под бројем број: 
04-26-1-016-II/16, привредног субјекта ORBICO д.о.о. за трговину 
Загреб, Котурашка цеста 69, Загреб, Република Хрватска (у даљем 
тексту: ORBICO или Подносилац Пријаве), кога заступа Адвокат-
ско друштво дмб легал д.о.о., Краља Твртка 6, 71 000 Сарајево, 
Босна и Херцеговина, и то адвокат Дина Дураковић Моранкић, по 
којој намјерава стећи контролу над привредним субјектом EVERET 
INTERNATIONAL међународна трговинска дружба д.о.о. Љубља-
на, Лесковачка цеста 9 Е, 1000 Љубљана, Република Словенија (у 
даљем тексту: EVERET INTERNATIONAL или циљно друштво) 
куповином (...)1 % учешћа.

Конкуренцијски савјет је након увида у достављену Пријаву 
утврдио да иста није комплетна и уредна, те је затражио допуну 
актом број: 04-26-1-016-1-II/16, дана 7.7.2016. године, и актом 
број: 04-26-1-016-8-II/16, дана 14.11.2016. године. Подносилац 
Пријаве је предметну Пријаву допунио поднеском број: 04-26-1-
016-2-II/16, дана 25.7.2016. године, поднеском број: 04-26-1-016-3-
II/16, дана 19.9.2016. године, поднеском број: 04-26-1-016-4-II/16, 
дана 27.9.2016. године, и поднеском број: 04-26-1-016-9-II/16, дана 
22.11.2016. године.


