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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

у 2017. години (“Службени гласник Републике Српске”,
број 1/17) у тачки II под 2) у прегледу под 2 - Дијагностика
додаје се нова подгрупа услуга под 2.4, која гласи: “високодиференциране дијагностичке услуге из области инфектологије, микробиологије, патологије и хумане генетике”, а
подгрупа 2.4. постаје подгупа 2.5.
II
У тачки VI у ставу 4. мијења се алинеја 2. и гласи:
“- пет подгрупа услуга у оквиру дијагностике: 1) МР
и КТ, 2) друге услуге радиолошке дијагностике, 3) биохемијске и хематолошке услуге, 4) високодиференциране
дијагностичке услуге из области инфектологије, микробиологије, патологије и хумане генетике и 5) остале дијагностичке услуге,“.
III
У тачки VII став 1. мијења се и гласи:
“(1) Финансирање по Моделу III подразумијева плаћање
по појединачно извршеним услугама пруженим на основу
рјешења Фонда, изузев за сљедећу високодиференцирану
услугу: 3344001 - PET/CT сцинтиграфија.”.
IV
(1) У Одлуци у Прилогу број 4 - Спецификација услуга
по Моделу 3 бришу се сљедеће услуге:
3317002 - Индиректна офталмоскопија,
3317004 - HRT дијагностика глаукома,
3317005 - Корнеална топографија,
3317006 - OCT дијагностика,
3317007 - Пахиметрија,
3315003 - Витректомија,
3315004 - Факовитректомија и
3315005 - Вађење силиконског уља.
(2) У истом Прилогу, односно у Спецификацији услуга
по Моделу 3 додају се сљедеће услуге:
3230001 - Хипоспадија,
3230002 - Ендоскопско рјешавање везикоуретарног рефлукса (СТИНГ, ХИТ1 или ХИТ2) без ипмплантационог
материјала,
3230003 - Ендоскопско рјешавање везикоуретарног
рефлукса (СТИНГ, ХИТ1 или ХИТ2) са имплантационим
материјалом,
3230004 - Оперативно рјешавање везикоуретарног рефлукса,
3230005 - Хидронефроза / пијелопластика,
3230006 - Превезикална стеноза / реимплантација уретера,
3230007 - Укопан пенис,
3230008 - Вађење стента,
3230009 - Пласирање double JJ катетера,
3230010 - Реоперација крипторхизма,
3230011 - Оперативно лијечење дивертикулума,
3230012 - Компликације хипоспадије,
3230013 - Цистоскопија и
3230014 - Уградња тестикуларног импланта с протезом.
(3) У истом Прилогу, односно у Спецификацији услуга
по Моделу 3 бришу се сљедеће услуге, које се истовремено
додају у Прилог број 2 - Номенклатура услуга број 2. по
Моделу II, и то сљедеће услуге:
3125001 - Interferon gama test - IGRA,
3800001 - PCR CMV,
3800002 - Имунофлуоресцентна дијагностика,
3800003 - PCR - Hepatitis B virus (HBV) квантитативно,
3800004 - PCR - Hepatitis C virus (HCV) квалитативно,
3800005 - PCR - Hepatitis C virus (HCV) квантитативно,
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3800006 - PCR - Hepatitis C virus (HCV) одређивање генотипа,
3800007 - PCR - HIV - квантитативно,
3800008 - Једно допунско имунохистохемијско бојење,
3800009 - Примјена молекуларних дијагностичких метода,
3800010 - Примјена CICH (chromogenic in situ
hybridzation) или SICH (silver in situ hybridzation) методе
детекције амплификације гена,
3800011 - Примјена FISH (fluorescence in situ
hybridzation) методе детекције амплификације гена,
3800012 - EGFR мутација,
3800013 - Одређивање кариотипа из лимфоцита периферне крви - морфолошка анализа хромозома,
3800014 - Одређивање - идентификација хромозома
техником Г-трака и
3800015 - Одређивање фрагилног X хромозома - културе лимфоцита периферне крви”.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
У складу са овом одлуком извршиће се измјене и допуне у прегледу Прилога број 2 - Номенклатура услуга број 2.
по Моделу II и прегледу Прилога број 4 - Спецификација
услуга по Моделу 3 на интернет страници Фонда: www.
zdravstvo-srpske.org.
Број: 02/002-1768-6/17
Предсједник
16. марта 2017. године
Управног одбора,
Бања Лука
Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.
На основу чл. 20, 43. 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, 106/09 и 110/16), 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
III сједници, одржаној 16.3.2017. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
O ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПАРТИЦИПАЦИЈИ

I
У Одлуци о партиципацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/16, 83/16, 112/16 и 1/17) у тачки V
под 2. Здравствена заштита текст под 14. мијења се и гласи:
“14. Услуга која се плаћа по јединичној цијени у
оквиру Модела 3 - Тестирање реактивности
пацијента на нагибном столу - ТИЛТ тест ........... 25%”.
II
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
У складу са овом одлуком извршиће се измјене и допуне у прегледу Цјеновника здравствених услуга на интернет
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.
Број: 02/002-1768-7/17
Предсједник
16. марта 2017. године
Управног одбора,
Бања Лука
Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Централни регистар хартија од вриједности
АД Бања Лука
Након сравњења изворног текста Одлуке о висини
накнаде која се плаћа за услуге Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, број: УО-2187/17, од

