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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МОЧИЛА ГОРЊА,
ОПШТИНА БРОД

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Мочила Горња, општина Брод, и то за
катастарске парцеле бр. 477, 479, 480, 481, 482, 486 и 488,
укупне површине 15281 м², основан у складу са Законом о
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Мочила Горња, општина Брод, за
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у
к.о. Мочила Горња, општина Брод, за катастарске парцеле
бр. 362, 363, 364/1, 364/2, 365, 369, 370, 371 и 372/1, уписане у посједовни лист број: 368, као и земљишна књига за
парцеле бр. 125/2, 125/14, 125/15, 125/16, 125/17 и 125/18,
уписане у зк. ул. број: 16 к.о. Мочила Горња, парцелу број
125/13, уписану у зк. ул. број: 230 к.о. Мочила Горња, парцеле бр. 133/2, 133/6 и 134, уписане у зк. ул. број: 72 к.о.
Мочила Горња, и парцелу број: 132, уписану у зк. ул. број:
70 к.о. Мочила Горња, све општина Брод.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.08/951-118/17
28. априла 2017. године
Бања Лука

Помоћник директора
за оснивање и одржавање
катастра непокретности,
Александар Деурић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
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), члана
47. став 1. тачка а) 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 V редовној сједници,
одржаној 27.4.2017. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА

I
У Одлуци о усвајању Листе лијекова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/15, 111/15, 17/16, 34/16,
83/16 и 100/16) у тачки III став 4. мијења се и гласи:
“Произвођачи лијекова који су обухваћени компонентом
А-1 дужни су спровести процедуру за добијање одобрења за
стављање у промет код надлежне институције до 31.12.2017.
године, након чега ће Фонд извршити ажурирање ове листе.”.
II
У Прилогу број 1. - Основна листа - Листа А, у групи N
- Нервни систем (Лијекови који дјелују на нервни систем);
N07 - Остали лијекови који дјелују на нервни систем; N07B
- Лијекови за лијечење болести зависности, додају се лијек
и индикација:
АТС
N07BC01

INN
бупренорфин1

Облик лијека
Доза
сублингвалне 2 mg; 8 mg
таблете
ИНДИКАЦИЈА 1 - За супституцијску терапију зависника од
опојних дрога (F11), уз препоруку специјалисте психијатра из здравствених установа
које су одређене посебним актом директора
Фонда.
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У истом прилогу, Листи и групи, код N07 - Остали
лијекови који дјелују на нервни систем; N07B - Лијекови
за лијечење болести зависности, код лијека ATC: N07BC02,
INN: метадон; облик лијека: оралне капи, раствор; доза: 10
mg/ml и облик лијека: таблете; доза: 5 mg; мијења се индикација и гласи: “За супституцијску терапију зависника од
опојних дрога (F11), на препоруку специјалисте психијатра
из здравствених установа које су одређене посебним актом
директора Фонда.”.
У истом прилогу, Листи и групи, код N07 - Остали
лијекови који дјелују на нервни систем; N07B - Лијекови
за лијечење болести зависности, код лијека ATC: N07BC51,
INN: бупренорфин, налоксон; облик лијека: сублингвалне
таблете; доза: (2+0,5) mg, (8+2) mg; мијења се индикација
и гласи: “За супституцијску терапију зависника од опојних дрога (F11), на препоруку специјалисте психијатра из
здравствених установа које су одређене посебним актом
директора Фонда.”.
У истом прилогу и Листи, у групи R - Респираторни
систем; R03 - Лијекови за лијечење опструктивних плућних
болести; R03С - Адренергици за системску примјену, бришу се лијек и индикација:
АТС
INN
Облик лијека
R03CC05
хексопреналин2
таблете
ИНДИКАЦИЈА 2 - Превенција пријевременог порођаја.

Доза
0,5 mg

III
У истом прилогу - Листа Б, у групи C - Кардиоваскуларни систем; C07 - Блокатори бета - адренедргичких рецептора; C07А - Блокатори бета - адренедргичких рецептора,
код лијека ATC: C07AB07, INN: бисопролол; облик лијека:
филм-таблете, у колони “Доза” брише се текст: “2,5 mg”.
У истом прилогу и Листи, у групи G - Генитоуринарни
систем и полни хормони; G01 - Гинеколошки антиинфективи и антисептици; G01A - Антиинфективи и антисептици,
искључујући комбинације са кортикостероидима, брише се
лијек:
АТС
INN
Облик лијека
G01AF02 клотримазол вагиналне таблете

Доза
200 mg; 500 mg

У истом прилогу, Листи и групи, G03 - Полни хормони и модулатори гениталног система; бришу се подгрупа
“G03C - Естрогени” и лијек:
АТС
INN
Облик лијека
Доза
G03CA03 естрадиол филм-таблете
2 mg
У истом прилогу и Листи, у групи M - Мишићно-коштани систем бришу се подгрупе: “М01 - Антиинфламаторни и антиинфективни лијекови” и “М01А - Нестероидни антиинфламаторни и антиреуматски лијекови” и лијек:
АТС
M01AB01

INN
индометацин

Облик лијека
супозиторије

Доза
100 mg

У истом прилогу, Листи и групи, M05 - Лијекови за
лијечење обољења костију; M05B - Бифосфонати, код лијека ATC: M05BA04, INN: алендронска киселина, облик лијека - таблете, у колони “доза”, брише се текст: “10 mg”.
У истом прилогу и Листи, у групи N - Нервни систем
(Лијекови који дјелују на нервни систем); N06 - Психоаналептици, додаје се подгрупа “N06D - Лијекови за терапију
деменције” и лијек:
АТС
N06DA02

INN
донепезил

Облик лијека
орална
дисперзибилна
таблета

Доза
5 mg; 10 mg

У истом прилогу и Листи, у групи S - Сензорни органи;
S01 - Лијекови за лијечење болести ока; S01E - Лијекови за
лијечење глаукома и миотици, додаје се лијек:
АТС
S01EE04

INN
травопрост

Облик лијека
капи за очи

Доза
40 mcg/ml
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IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а примјењиваће се од 15.5.2017. године.
Број: 02/002-2645-6/17
Предсједник
27. априла 2017. године
Управног одбора,
Бања Лука
Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.
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), члана 21.
став 2. Правилника о принципима, условима и критеријумима за закључивање уговора са даваоцима здравствених
услуга у Републици Српској у 2017. години (“Службени
гласник Републике Српске”, број 1/17) 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 V редовној
сједници, одржаној 27.4.2017. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА
СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2017. ГОДИНИ

I
У Одлуци о начину финансирања секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите у Републици Српској
у 2017. години (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
1/17 и 29/17) у Прилогу број 2. - Номенклатура услуга број
2. по Моделу II, додају се сљедеће услуге:
- 3000002 - Контролни преглед доктора специјалисте,
- 3000004 - Контролни преглед доктора супспецијалисте,
mr sc, dr sc, doc. и prof.
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II
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, на интернет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.
Број: 02/002-2645-7/17
Предсједник
27. априла 2017. године
Управног одбора,
Бања Лука
Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

И С П РА В К А
У Прилогу 1. Правилника о Плану уписа ученика у први разред средњих школа, објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 41/17, уочене су сљедеће техничке грешке:
Под редним бројем 34 (ЈУ Средњошколски центар “Петар Кочић” Шипово) у табели, под редним бројем 1. Гимназија, општи
смјер, умјесто броја 16 треба да стоји број 48, а умјесто броја 1
треба да стоји број 2. Под редним бројем два, струка Шумарство и
обрада дрвета, умјесто ријечи: “шумарски техничар” треба да стоје
ријечи: “техничар за обраду дрвета”, а умјесто броја 16 треба да
стоји број 24. Под редним бројем 3 умјесто ријечи: “Електротехника” треба да стоје ријечи: “Економија, право и трговина”, умјесто
ријечи: “техничар рачунарства и електричар” треба да стоји ријеч:
“трговац”, (III степен), умјесто броја 16 у трећем и четвртом реду
треба да стоји број 24.
Послије ријечи: “Укупно” број 64 замјењује се бројем 96.
Под редним бројем 35 (ЈУ Средњошколски центар “Лазар
Ђукић” Рибник) у табели, под редним бр. 1, 2. и 3. бројеви 16
замјењују се бројевима 24. Послије ријечи: “Укупно” број 48 замјењује се бројем 72.
Број: 07.042/020-837-2/17
3. маја 2017. године
Бања Лука

По овлашћењу министра,
Радмила Коцић Ћућић, с.р.
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