8.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

блика Српска опредијељена да сваки будући статус координише са Републиком Србијом као потписницом Дејтонског
споразума, те да, у складу са тим, доноси одлуку о проглашењу војне неутралности Републике Српске у односу на
постојеће војне савезе. Народна скупштина, такође, овом
резолуцијом тражи да сви органи и институције Републике
Српске спроводе ову резолуцију, примјењујући уставне надлежности Републике, да сви представници из Републике
Српске у заједничким институцијама Босне и Херцеговине,
као и њени представници у међународним организацијама
и форумима, поштују Резолуцију и да Влада и сви други
органи и институције обавјештавају Народну скупштину
о активностима које предузимају на спречавању покушаја
кршења Дејтонског споразума и Устава Републике, те да
престају да важе претходно донесени акти Народне скупштине Републике Српске који се односе на пуноправно
чланство у војним савезима.
Вијеће је, прије свега, разматрало правну природу Резолуције, с обзиром на то да ова чињеница, по оцјени Вијећа,
представља претходно питање од којег зависи постојање
процесних претпоставки за заснивање надлежности Уставног суда и Вијећа за заштиту виталног интереса за одлучивање у конкретном предмету.
Чланом 184. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
31/11 и 34/17) прописано је да се резолуцијом указује на
стање и проблеме у одређеној области друштвеног живота, утврђује политика коју треба спроводити у тој области и дају смјернице за спровођење те политике, односно
предвиђају мјере за њено спровођење.
Имајући у виду наведено, Вијеће је утврдило да из
садржаја Резолуције произлази да се овим актом изражава
политички став Народне скупштине у погледу наведених
питања, која такође спадају у питања политичке природе.
Наиме, Вијеће је утврдило да се садржајем Резолуције
потврђује да је Република Српска трајно опредијељена за
поштовање уставног поретка Босне и Херцеговине и потврђује да је Дејтонски споразум дио међународног права и да се његови анекси и спроведбени споразуми могу
мијењати само уз споразуме страна Републике Српске и
Федерације БиХ и указује на политику коју треба да спроводе Влада Републике Српске и сви други органи и институције Републике Српске, представници из Републике Српске и заједничких институција Босне и Херцеговине, као и
представници Републике Српске у међународним организацијама и форумима по питању заштите уставног поретка
и проглашењу војне неутралности Републике Српске, примјењујући уставне надлежности Републике. С обзиром на
то да се Резолуцијом утврђује политика коју треба спроводити у одређеној области и дају смјернице за спровођење те
политике, односно предвиђају мјере за њено спровођење,
Вијеће је оцијенило да Резолуција ни по садржини ни по
форми нема карактер правног акта о коме оно одлучује.
У смислу члана 115. Устава, Вијеће је утврдило да разматрање оспореног акта није у његовој надлежности.
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву
овог рјешења.
Ово рјешење Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: предсједавајући Вијећа Златко Куленовић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Ирена Мојовић, проф. др Марко
Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.
Број: УВ-8/17
4. децембра 2017. године
Бањалука

Предсједавајући
Вијећа за заштиту виталног
интереса Уставног суда РС,
Златко Куленовић, с.р.

Фонд здравственог осигурања
Републике Српске
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, 106/09 и 110/16),
члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити (“Службени
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гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 44/15) 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 XI
редовној сједници, одржаној 1.12.2017. године, д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ, ОБИМУ И
НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ

Члан 1.
У Правилнику 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) у поглављу II - 4. Лијекови у члану 47. додаје се тачка под д) и гласи:
“д) биолошке лијекове са посебним начином набавке”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-7662-8/17
Предсједник
1. децембра 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) 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), а вези са Одлуком о усвајању Листе лијекова са посебним начином набавке (финансирања на терет Фонда здравственог осигурања
Републике Српске; “Службени гласник Републике Српске”,
бр. 111/15, 100/16 и 1/17), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XI редовној сједници,
одржаној 1.12.2017. године, д о н и о ј е

УПУТСТВО
О ПРИМЈЕНИ ЛИЈЕКОВА АДАЛИМУМАБ, ЕТАНЕРЦЕПТ,
ИНФЛИКСИМАБ, ГОЛИМУМАБ, ТОЦИЛИЗУМАБ,
ВЕДОЛИЗУМАБ И СЕКУКИНУМАБ

1. Право на коришћење лијекова адалимумаб, етанерцепт, инфликсимаб, голимумаб, тоцилизумаб, ведолизумаб и
секукинумаб, прописаних Одлуком о усвајању Листе лијекова са посебним начином набавке (финансирања на терет
Фонда здравственог осигурања Републике Српске), имају
осигурана лица с обзиром на утврђене медицинске индикације.
2. Лијекови адалимумаб, етанерцепт, инфликсимаб,
голимумаб, тоцилизумаб, ведолизумаб и секукинумаб примјењују се у референтној здравственој установи - Универзитетски клинички центар Републике Српске (у даљем тексту: УКЦРС).
3. Прописивање и примјена лијекова адалимумаб, етанерцепт, инфликсимаб, голимумаб, тоцилизумаб, ведолизумаб и секукинумаб врши се у складу са индикацијама, клиничким протоколима и смјерницама струковних удружења,
а на приједлог овлашћених љекара УКЦРС за увођење наведених лијекова.
4. Захтјев за одобравање примјене лијека подноси се
Фонду здравственог осигурања Републике Српске на прописаном обрасцу (Прилог број 1.), који попуњавају и потписују осигурано лице Фонда и љекар УКЦРС. Уз Захтјев
се прилажу медицинска документација и образац Изјаве
о пристанку пацијента (старатеља) да је упознат са терапијским учинком и нуспојавама предложеног лијека (Прилог број 2.). Обрасци се попуњавају у два примјерка, те се
један примјерак задржава у УКЦРС, а други се доставља
надлежној служби Фонда.

