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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
545

С Т АТ У Т

936

589

КОМОРЕ ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1 012

634

900

563

Грађевинарство

872

G Трговина на велико и на мало,
поправка моторних возила и
мотоцикала
H Саобраћај и складиштење
I
J

Информације и комуникације

1 889 1 141
2 124 1 300

L Пословање некретнинама
M Стручне, научне и техничке
дјелатности

947

592

1 477

904

909

571

N Административне и помоћне услужне
дјелатности
O Јавна управа и одбрана, обавезно
социјално осигурање

1 794 1 100

P

1 365

Образовање

Q Дјелатности здравствене заштите и
социјалног рада
Остале услужне дјелатности

843

1 685 1 038

R Умјетност, забава и рекреација
S

885

553

1 286

798

Број: 06.3.03/060.1.4.8-158/17
22. септембра 2017. године
Директор,
Бањалука
Др Радмила Чичковић, с.р.

Фонд здравственог осигурања
Републике Српске
На основу члана 4. 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 30.
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) и члана 58. став
3. 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), в.д. директора Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Бања Лука, д о н и о ј е

УПУТСТВО
О ИЗМЈЕНИ УПУТСТВА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА
ОДОБРАВАЊЕ РЕФУНДАЦИЈЕ

1. У тачки 14. Упутства о условима и поступку за
одобравање рефундације (“Службени гласник Републике
Српске”, број 55/17) брише се подтачка 3, а подт. 4, 5. и 6.
постају подт. 3, 4. и 5.
2. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01/004-3533-1/17
13. септембра 2017. године
Бања Лука

33

(Пречишћени текст)

Дјелатности пружања смјештаја,
припреме и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство

K Финансијске дјелатности и
дјелатности осигурања

90

В.д. директора,
Дејан Кустурић, с.р.

Комора доктора стоматологије
Републике Српске
Скупштина Коморе доктора стоматологије Републике
Српске, на основу члана 19. Закона о здравственим коморама (“Службени гласник Републике Српске”, број 35/03),
на редовној годишњој сједници, одржаној 8.4.2017. године,
доноси

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статутом Коморе доктора стоматологије Републике
Српске уређују се организација и органи Коморе доктора
стоматологије Републике Српске (у даљем тексту: Комора), правни статус, заступање и представљање, дјелатност,
чланство у Комори, Стручна служба Коморе, средства за
рад, јавност рада, општа акта и друга питања значајна за
рад Коморе.
Члан 2.
Комора је самостална, независна, професионална организација доктора стоматологије са обавезним чланством
доктора стоматологије који се професионално баве стоматолошком дјелатношћу по медицинској доктрини и уз
употребу медицинске технологије, у јавним и приватним
здравственим установама, које имају сједиште у Републици
Српској.
Члан 3.
(1) Назив Коморе је: Комора доктора стоматологије
Републике Српске.
(2) Сједиште Коморе је у Бањој Луци.
(3) Комора има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар.
(4) Комора има матични број утврђен код надлежног
органа за статистику.
(5) Комора има жиро рачун код пословне банке.
(6) Комора има јединствени идентификациони број код
Пореске управе Републике Српске.
Члан 4.
Комора има свој знак, који представља стилизовани зуб
као основни симбол стоматологије и стилизовани облик
Републике Српске изражен у осам коцкица, што представља осам изборних јединица и логотипа - који представља
словни испис назива Комора доктора стоматологије Републике Српске.
Члан 5.
(1) Комора има печат округлог облика, пречника 35
mm, у који је уписан текст: “Комора доктора стоматологије Републике Српске Бања Лука”, на српском језику
латиничним и ћириличним писмом, са арапским бројем
примјерка.
(2) Комора има штамбиљ правоугаоног облика, димензија 65 mm x 35 mm, у чијем је горњем углу водоравно уписан текст: “Комора доктора стоматологије Републике Српске Бања Лука”. Испод наведеног текста уписани су подаци
утврђени прописима о канцеларијском пословању, нпр.
број дјеловодног протокола, датум и број прилога.
(3) О чувању и употреби печата и штамбиља стара се
генерални секретар Коморе (у даљем тексту: генерални секретар).
Члан 6.
(1) Предсједник Коморе може својим актом утврдити
број примјерака печата и прописати начин руковања, чувања, задуживања и вођења евиденције о печатима.
(2) Радник који рукује печатом задужује се печатом уз
потпис и лично је одговоран за његову правилну употребу
и чување.
(3) Истрошени и оштећени печати могу се замијенити
новим само уз одобрење и по налогу предсједника Коморе.

