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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.
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5. Одобрење за примјену лијека даје Фонд на основу
стручног мишљења комисије, коју именује директор Фонда, а коју чини пет чланова, од којих је један предсједник.
Чланови комисије су: представник Министарства здравља
и социјалне заштите Републике Српске, два представника
УКЦРС и два представника Фонда.
6. Комисија из тачке 5. састаје се једном мјесечно, а
раду комисије присуствује легитимни представник удружења обољелих, који нема право гласа.
7. На основу одлуке комисије, надлежна канцеларија Фонда доноси првостепено рјешење, против којег осигурано лице
Фонда може уложити жалбу директору Фонда у року од 15 дана
од дана пријема рјешења. Против коначног рјешења директора
Фонда осигурано лице Фонда може покренути управни спор у
року од 30 дана од дана пријема другостепеног рјешења.
8. Евалуацију и мониторинг о терапијском учинку одобреног лијека вршиће комисија сваких шест мјесеци. Након постигнуте ремисије у трајању од једне године, а на
приједлог овлашћених љекара УКЦРС и захтјева осигураног лица Фонда, Фонд може одлучити да се искључи терапија у складу са индикацијама.
9. Фонд ће додијелити шифре љекарима одговарајуће
специјалности УКЦРС који имају право прописивања лијекова адалимумаб, етанерцепт, инфликсимаб, голимумаб,
тоцилизумаб, ведолизумаб и секукинумаб.
10. Набавка лијекова врши се преко апотеке УКЦРС,
који је дужан да Фонду мјесечно доставља извјештаје о
утрошеним лијековима за сваког пацијента, као и збирни
извјештај за све пацијенте лијечене у току мјесеца.
11. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Ступањем на снагу овог упутства ставља се ван снаге
Упутство о примјени лијекова адалимумаб, етанерцепт, инфликсимаб, голимумаб, тоцилизумаб, ведолизумаб и секукинумаб (“Службени гласник Републике Српске”, број 100/16).
Број: 02/002-7662-9/17
Предсједник
1. децембра 2017. године
Управног одбора,
Бања Лука
Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.
Прилог број 1.
ЗАХТЈЕВ
за одобравање примјене (увођење у терапију) лијекова
адалимумаб, етанерцепт, инфликсимаб, голимумаб, тоцилизумаб,
ведолизумаб и секукинумаб
Назив здравствене установе у којој је прописан лијек:
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Презиме и име осигураног лица ........................................................
ЈМБГ .....................................................................................................
Адреса ..................................................................................................
Телефон / e-mail ...................................................................................
Дијагноза по МКБ-10 ..........................................................................
Ток болести ..........................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
На основу медицинске документације у прилогу, од ....................
(датум), а која је саставни дио овог обрасца, осигураном лицу потребно је да се у мјесецу ............................... апликује лијек:
INN .....................................................................
Назив лијека .......................................................
Јачина лијека ......................................................
Број ампула ........................................................
Датум:
...................................
М. П. .......................................................
(потпис, факсимил и шифра
љекара специјалисте)
Потпис осигураног лица
/ родитеља - старатеља
……………………………..
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Прилог број 2.
Универзитетски Клинички центар Републике Српске
Име и презиме љекара: ____________________________________
И З Ј А ВА О П Р И С ТА Н К У
примjене лијека адалимумаб, етанерцепт, инфликсимаб,
голимумаб, тоцилизумаб, ведолизумаб или секукинумаб
(Попуњава пунољетно осигурано лице):
Ја ...................................., осигурано лице коме је дијагностиковано
(име и презиме осигураног лица)

.................................................................., изјављујем да:
(дијагноза болести)

Или
(Попуњава родитељ - старатељ дјетета до навршених 18 година):
Ја, .........………...…., родитељ - старатељ дјетета ……........………
(име и презиме осигураног лица)

(име и презиме дјетета)

коме је дијагностиковано ....…...…..........................., изјављујем да:
(дијагноза болести)

Имам знања о терапијском ефекту лијека, као и симптомима могућих нуспојава.
Ова изјава важи најдуже 12 месеци од дана издавања за осигурана
лица.
Датум потписивања изјаве: ................................................................
(потпис осигураног лица / родитеља - старатеља)

Изјава важи до: ................................................................
……………………………………..
(ЈМБГ)

…………………………..................
(адреса и број тел.)

..........................................................
(е-mail адреса, уколико је поседује)

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предмету број АП 2353/15, рјешавајући апелацију Бошка Радуља, на
основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став
(2) тачка б), члана 59 ст. (1), (2) и (3) и члана 74 Правила Уставног
суда Босне и Херцеговине - пречишћени текст (“Службени гласник
Босне и Херцеговине”, број 94/14), у саставу:
- Мирсад Ћеман, предсједник,
Мато Тадић, потпредсједник,
- Златко М. Кнежевић, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 11. октобра 2017. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Дјелимично се усваја апелација Бошка Радуља.
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције
за заштиту људских права и основних слобода у односу на доношење одлуке у разумном року у поступку који је окончан Пресудом Окружног суда у Бањој Луци број 11 0 У 014486 14 У од 30.
априла 2015. године.
Налаже се Влади Републике Српске да, у складу са чланом
74 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, апеланту Бошку
Радуљу у року од три мјесеца од достављања ове одлуке исплати
износ од 750,00 КМ на име накнаде нематеријалне штете због кршења права на доношење одлуке у разумном року уз обавезу да,
након истека овог рока, плати апеланту Бошку Радуљу законску
затезну камату на евентуално неисплаћени износ, или дио износа
накнаде одређене овом одлуком.
Налаже се Влади Републике Српске да, у складу са чланом 72
став (5) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од
три мјесеца од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни
суд Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења
ове одлуке.
Одбија се као неоснована апелација Бошка Радуља поднесена
против Пресуде Окружног суда у Бањој Луци број 11 0 У 014486
14 У од 30. априла 2015. године, Рјешења Фонда за пензијско и ин-

