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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, 39/16 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), Управни одбор Фонда
здравственог осигурања Републике Српске, на XII редовној сједници, одржаној 15.12.2017. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/16, 83/16, 94/16,
1/17, 7/17, 23/17, 29/17 и 86/17) у Прилогу - Цјеновник здравствених услуга Фонда здравственог осигурања Републике
Српске, који је објављен на интернет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org, у одређеним дјелатностима додају се
нове услуге са елементима, како слиједи:
Ознака
услуге

Назив услуге

Цијена
у КМ

1350 - СТОМАТОЛОГИЈА
1350801

Панорамско снимање зуба (Ортопнатомографија)

15,60

2240 - ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
2240140

Панорамско снимање зуба (Ортопнатомографија)

15,60

2140 - КСЗ-ОРЛ
2140345

2140346
2140347

Валсалва помоћу Полизер балона
ААБР (Аутоматски аудитивни евоцирани потенцијал)

Валславин маневар за дјецу са Отобар или Отовент балоном
3041 - ГРУДНА ХИРУРГИЈА

3041010

VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) лобектомија плућа

3041011
3041012
3041013
3041014

Отворена корекција урођених деформитета зида грудног коша
“Sleeve” лобектомија плућа
VATS тимектомија

3090300

Ендоброхални ултразвук - EBUS

VATS LVRS (Video assisted thoracic surgery - Long Volume Reduction Surgery)

15,30
13,20
12,90
4.000,00
3.500,00
4.000,00
1.400,00
4.000,00

3090 - ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА
171,80

3120 - ИНФЕКТОЛОГИЈА
3120262

Fibroscen - трансиетна еластографија

97,50

3340 - РАДИОЛОГИЈA
3340712

Уградња каротидног стента

4.500,00

3350 - НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
3350010

Терапија са 177-Lu-PSMA

3350011
3350012
3350013
3350014
3350015
3350016
3350017
3350018

Сцинтиграфија са 177 Lu-DOTA-пептидима
Терапија коштаних метастаза са 153 Sm-leksidronamom (153Sm-EDTMP)
Терапија са Y 90
PET/CT скен са 68 - Ga-PSMA
PET/CT скен са 68 - Ga-пептидима
Терапија са 177 Lu-DOTA-пептидима
Комбинована терапија са 90Y / 177 Lu-DOTA-пептидима
Сцинтиграфија са 177 Lu-PSMA
3550 - ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА

3550001

Екстакорпорална мембранска оксигенација (ECMO) (цијена за седам дана)

3550002
3550003
3550004

Cytosorb дијализа (цијена за 24 часа)
Метода континуиране венско-венске хемодијафилтрације (CVVHDF) (цијена за 24 часа)
Метода континуиране венско-венске хемодијализе (CVVHD) (цијена за 24 часа)
2003 - ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ СЕКУНДАРНОГ НИВОА

2003006

Доплер крвних судова горњих екстремитета

2003007
2003008

Доплер крвних судова доњих екстремитета
ЕКГ снимање и интерпретација снимка са писањем налаза

14.632,00
1.630,00
3.600,00
9.130,00
4.100,00
3.500,00
8.700,00
10.850,00
2.715,00
6.000,00
3.000,00
800,00
800,00
59,90
59,90

26,10

II
У истом прилогу у одређеним дјелатностима бришу се услуге са елементима, како слиједи:
Ознака
услуге

Назив услуге

Цијена у КМ

2010 - КОНСУЛТАТИВНО-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ - ИНТЕРНО
2010826

Доплер крвних судова горњих екстремитета

59,90
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2010827

Доплер крвних судова доњих екстремитета
2030 - КСЗ - ОПШТА И АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА

2030187

Локална анестезија

57
59,90
7,20

2080 - КСЗ - ПЕДИЈАТРИЈА
2080008

ЕКГ снимање и интерпретација снимка са писањем налаза

2080030
2080033
2080045
2080057
2080062

Преглед педијатра у стану болесника
Давање инфузије у стану болесника
Антропометријска мјерења

2090355

Анализа и израда извјештаја о извршеним систематским прегледима дјеце

Израда плана превентивне активности за дјецу
2090 – КСЗ - ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
Instilatio NaCl 20%, Ab.artef. Malformatio fetus

2090361
2090362

Израда плана превенције карцинома грлића материце
- квартално
Анализа и извјештај активности превенције карцинома грлића материце - квартално
Израда плана превенције карцинома дојке - квартално

2090363

Анализа и извјештај активности превенције карцинома дојке
- квартално

2090364
2090365
2090366
2090367
2090377
2090379
2090380

Израда плана рада са вулнерабилним групама
Анализа и извјештај о извршеној активности са групом
Рад са групом - предавања
Рад са групом - вјежба
Антропометријаска мјерења труднице
Обука труднице за пород - брачни пар појединачно
Обука труднице за пород - групни рад
2110 - ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА

2110318

Мјерење антропометријских показатеља ухрањености

2090360

26,10
59,90
20,00
5,00
199,80
164,20
91,00
101,60
67,70
101,60
67,70
101,60
67,70
62,30
62,30
14,60
41,20
92,70
26,30

2120 - КСЗ - НЕУРОЛОГИЈА
2120124

Испитивање експресивног говора

2120125
2120127
2120130
2120131
2120132
2120138
2120139
2120155

Испитивање способности читања
Испитивање перцепције ритма
Реакционо вријеме (просто и реакционо вријеме избора)

Испитивање функције писања
Испитивање говора - аудитивно разумијевање
Полисегментно испитивање брзине провођења мјешовитих живаца
Одређивање моторне тачке мишића и апликације лијекова (Ботокс и сл.)
Лумбална пункција
2130 - ПСИХИЈАТРИЈА

2130009

Налаз и мишљење психијатра

2130013
2130015
2130016
2130017
2130018
2130019
2130031
2130032
2130037
2130047
2130049
2130050
2130052
2130078
2130086

Психотерапијски интервју
Социјално-анамнестички интервју
Интервју са пратиоцем
SCID - Структурисани интервју за психијатријске поремећаје
Сестринска анамнеза
Интервју медицинске сестре / техничара
Процјена емоционалне и социјалне зрелости дјетета
Процјена развоја говора дјетета
Дијагностички интервју са дјететом
Савјетодавни интервју
Помоћ и заступање у остваривању права из разних области
Сарадња са различитим установама на изградњи мреже подршке пацијенту
Социотерапијски рад на терену
Анализа психотерапијског процеса
Рекреативна терапија
2140 - КСЗ - ОРЛ

2140209

Отомикроскопија са аспирацијом

44,60
29,70
14,90
22,30
11,10
14,90
47,60
15,60
80,00
79,90
30,00
20,00
15,00
50,00
10,00
10,00
40,00
40,00
30,00
25,00
25,00
20,00
20,00
20,00
35,00
25,00

2143 - КСЗ - ФОНИЈАТРИЈА И ДЕФЕКТОЛОГИЈА
2143070

Контролни магнетоскопски снимак након терапије

2143194

Логопед, третман читања и писања појединачни

46,10
18,40
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Логопед, третман гласа, појединачни
Логопед, третман говора појединачни
Логопед, третман говора групни
Логопед, третман језика, појединачни
Логопедска анамнеза
Сурдуандиолошки третман наглувог дјетета (групно)
Вјежбе слободне вербалне комуникације (групно)
Давање упутстава за рад код куће
Испитивање и процјена координације покрета
Испитивање и утврђивање фиктивне перцепције
2145 - КСЗ - РЕХАБИЛИТАЦИЈА СЛУШАЊА И ГОВОРА

22,50
29,70
38,90
38,90
8,20
8,20
17,40
6,10
18,40
18,40
20,50
25,60
29,70
38,90
8,20
17,40

2145017

Логопед, третман слушања

2145018
2145019
2145020
2145022
2145025

Логопед, третман гласа, групни
Логопед, третман говора, појединачни
Логопед, третман језика, појединачни
Сурдуандиолошки третман наглувог дјетета (групно)
Вјежбе слободне вербалне комуникације (групно)
2150 - КСЗ - ОФТАЛМОЛОГИЈА

2150093

Инцизија коже око ока

13,30

2150115

Туширање вежњаче и коже капака

2150256
2150310

Гониоскопија
Дневна кривуља код глаукома

10,20
6,10

2150602
2150638
2150646
2150670

Епилација цилија
Одређивање пробних сочива
Постављање пробних сочива на рожњачу
Одређивање рефракције преко пробних сочива
2180 - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

2180584

Преглед ручним доплером

14,30
2,00
12,30
3,10
6,10
74,30

2340 - МИКРОБИОЛОШКО-ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
2340658

Узимање материјала за санитарну микробиологију

6,40

3100 - НЕУРОЛОГИЈА
3100493

Уградња каротидног стента

896,50

8040 - ОРЛ
8040005

Отомикроскопија са аспирацијом

25,00

8090 - ПЕДИЈАТРИЈА
8090014

Анализа и израда извјештаја о извршеном систематском прегледу дјеце

8090015
8090027
8090033

Израда плана превентивне активности за дјецу
Давање инфузије у стану болесника
Антропометријска мјерења
8110 - ОФТАЛМОЛОГИЈА

8110019

Туширање вежњаче и коже капака

8110022

Епилација цилија

8100006

Израда плана превенције карцинома грлића материце

8100007
8100008
8100009
8100013
8100014

Анализа и извјештај о активностима превенције карцинома грлића материце
Рад са групом - предавање
Рад са групом - вјежба
Антропометријска мјерења труднице
Обука труднице за пород

199,80
164,20
20,00
5,00
10,20
2,00

8100 - ГИНЕКОЛОГИЈА

III
У истом прилогу у дјелатности 2120 - КСЗ - НЕУРОЛОГИЈА мијења се назив и цијена услуге под ознаком 2120123
и назив умјесто: “Испитивање репродуктивног говора” гласи: “Испитивање говора”, а износ: “22,30 КМ” замјењује се
износом: “27,90 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге
под ознаком 2120128 и исти умјесто: “Испитивање тактилних и моторних функција” гласи: “Испитивање сензорних
и моторних функција”.

101,60
67,70
62,30
62,30
14,60

41,20

IV
У истом прилогу у дјелатности 2130 - ПСИХИЈАТРИЈА
мијења се назив и цијена услуге под ознаком 2130012 и
назив умјесто: “Уводни психијатријски интервју” гласи:
“Интервју психијатра”, а износ: “29,90 КМ” замјењује се
износом: “31,00 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге
под ознаком 2130014 и исти умјесто: “Дијагностички интервју психолога” гласи: “Интервју психолога”.
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У истом прилогу и дјелатности мијења се назив и цијена услуге под ознаком 2130036 и назив умјесто: “Уводни интервју са дјететом” гласи: “Интервју са дјететом”, а
износ: “10,00 КМ” замјењује се износом: “20,00 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге
под ознаком 2130084 и исти умјесто: “Окупациона и радна
терапија” гласи: “Окупациона, радна терапија и рекреативна терапија”.
V
У истом прилогу у дјелатности 2140 - КСЗ - ОРЛ мијења
се цијена услуге под ознаком 2140195 - Отомикроскопија,
те се износ: “20,00 КМ” замјењује износом: “22,50 КМ”.
VI
У истом прилогу у дјелатности 2143 - КСЗ - ФОНИЈАТРИЈА И ДЕФЕКТОЛОГИЈА мијењају се назив и
цијена услуге под ознаком 2143186 и назив умјесто: “Логопед, третман слушања” гласи: “Логопедски третман,
појединачни”, а износ: “20,50 КМ” замјењује се износом:
“26,00 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијењају се назив и цијена услуге под ознаком 2143224 и назив умјесто: “Логопед,
третман гласа, групни” гласи: “Логопедски третман, групни”, а износ: “25,60 КМ” замјењује се износом: “32,30 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге
под ознаком 2143500 и исти умјесто: “Сурдуандиолошки
третман наглувог дјетета (индивидуално)” гласи: “Сурдуандилошки третман наглувог дјетета”.
У истом прилогу и дјелатности мијењају се назив и
цијена услуге под ознаком 2143502 и назив умјесто: “Сурдуандиолошки третман глувог дјетета (индивидуално)”
гласи: “Сурдуандилошки третман глувог дјетета”, а износ:
“8,20 КМ” замјењује се износом: “14,30 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијењају се назив и
цијена услуге под ознаком 2143504 и назив умјесто: “Вјежбе слободне вербалне комуникације (индивидуално)” гласи: “Вјежбе слободне вербалне комуникације”, а износ:
“15,40 КМ” замјењује се износом: “16,40 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге под ознаком 2143510 и исти умјесто: “Испитивање и
утврђивање аудитивне перцепције” гласи: “Испитивање и
утврђивање перцепције”.
VII
У истом прилогу у дјелатности 2145 - КСЗ - РЕХАБИЛИТАЦИЈА СЛУШАЊА И ГОВОРА мијењају се назив и цијена услуге под ознаком 2145007 и назив умјесто: “Логопед,
третман говора, групни” гласи: “Логопедски третман, групни”, а износ: “38,90 КМ” замјењује се износом: “32,30 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијењају се назив и
цијена услуге под ознаком 2145011 и назив умјесто: “Логопед, третман читања и писања, појединачни” гласи: “Логопедски третман, појединачни”, а износ: “18,40 КМ” замјењује се износом: “26,00 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијењају се назив и
цијена услуге под ознаком 2145012 и назив умјесто: “Вјежбе слободне вербалне комуникације (индивидуално)” гласи: “Вјежбе слободне вербалне комуникације”, а износ:
“15,40 КМ” замјењује се износом: “16,40 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге
под ознаком 2145021 и исти умјесто: “Сурдуандиолошки
третман наглувог дјетета (индивидуално)” гласи: “Сурдуандилошки третман наглувог дјетета”.
У истом прилогу и дјелатности мијењају се назив и
цијена услуге под ознаком 2145023 и назив умјесто: “Сурдуандиолошки третман глувог дјетета (индивидуално)”
гласи: “Сурдуандилошки третман глувог дјетета”, а износ:
“8,20 КМ” замјењује се износом: “14,30 КМ”.
VIII
У истом прилогу у дјелатности 2150 - ОФТАЛМОЛОГИЈА мијења се назив услуге под ознаком 2150255 и исти
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умјесто: “Преглед коморног угла” гласи: “Преглед коморног угла - гониоскопија”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена услуге
под ознаком 2150689 - Одређивање дефинитивног сочива,
те се износ: “6,10 КМ” замјењује износом: “12,30 КМ”.
IX
У истом прилогу у дјелатности 2180 - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА мијења се назив услуге под ознаком 2180519 и
исти умјесто: “Дермоскопски преглед по једној лезији” гласи: “Дермоскопски преглед”.
X
У истом прилогу у дјелатности 2340 - МИКРОБИОЛОШКО-ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА мијења
се назив услуге под ознаком 2340033 и исти умјесто: “Бактериолошки преглед бриса (аеробно и анаеробно)” гласи:
“Бактериолошки преглед ликвора (аеробно и анаеробно)”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге под ознаком 2340036 и исти умјесто: “Бактериолошки
преглед плеуралног пунктата (аеробно и анаеробно)” гласи:
“Бактериолошки преглед пунктата (аеробно и анаеробно)”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге под ознаком 2340037 и исти умјесто: “Бактериолошки
преглед бриса каниле (аеробно и анаеробно)” гласи: “Бактериолошки преглед бриса и узорака каниле и катетера (аеробно и анаеробно)”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге под ознаком 2340038 и исти умјесто: “Бактериолошки
преглед бриса тубуса (аеробно и анаеробно)” гласи: “Бактериолошки преглед бриса и узорака тубуса (аеробно и анаеробно)”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге
под ознаком 2340041 и исти умјесто: “Бактериолошки преглед ексудата (аеробно и анаеробно)” гласи: “Бактериолошки преглед брисева (аеробно и анаеробно)”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге под ознаком 2340042 и исти умјесто: “Бактериолошки
преглед трансудата (аеробно и анаеробно)” гласи: “Бактериолошки преглед узорака ткива (аеробно и анаеробно)”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге
под ознаком 2340100 и исти умјесто: “Уринокултура” гласи: “Уринокултура - бактериолошки преглед урина”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена услуге
под ознаком 2340186 - Серолошка идентификација бактерија,
те се износ: “20,00 КМ” замјењује износом: “15,00 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена услуге
под ознаком 2340187 - Биохемијска идентификација бактерија, те се износ: “20,00 КМ” замјењује износом: “15,00
КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена услуге
под ознаком 2340208 - Антибиограм (квалитативни), те се
износ: “20,00 КМ” замјењује износом: “15,00 КМ”.
XI
У истом прилогу у дјелатности 2700 - САВЈЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПРАВИЛНУ ИСХРАНУ мијења се цијена
услуге под ознаком 2700002 - Израда дневног јеловника (3
главна оброка и 2 међуоброка) са уопштеним препорукама
за правилну исхрану и начин припреме намирница, те се
износ: “71,90 КМ” замјењује износом: “20,00 КМ”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена услуге
под ознаком 2700003 - Израда седмичног јеловника, те се
износ: “479,50 КМ” замјењује износом: “140,00 КМ”.
XII
У истом прилогу у дјелатности 3330 - МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА мијења се назив услуге под
ознаком 3330119 и исти умјесто: “Anti-Borrelia EurolineRN-AT-adv-IgM” гласи: “Immunoblot Euroline IgG”.
У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге под ознаком 3330120 и исти умјесто: “Anti-Borrelia
Euroline-RN-AT-IgG” гласи: “Immunoblot Euroline IgM”.
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XIII
У истом прилогу у дјелатности 3350 - НУКЛЕАРНА
МЕДИЦИНА мијења се цијена услуге под ознаком 3350482
- Вентилациона сцинтиграфија плућа, те се износ: “173,20
КМ” замјењује износом: “446,00 КМ”.
XIV
У истом прилогу у дјелатности 8040 - ОРЛ мијења се
цијена услуге под ознаком 8040004 - Отомикроскопија, те
се износ: “19,90 КМ” замјењује износом: “22,50 КМ”.
XV
У истом прилогу у дјелатности 8070 - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА мијења се назив услуге под ознаком 8070004 и
исти умјесто: “Дермоскопски преглед по једној лезији” гласи: “Дермоскопски преглед”.
XVI
У истом прилогу у дјелатности 8110 - ОФТАЛМОЛОГИЈА мијења се цијена услуге под ознаком 8110002 - Преглед коморног угла - гониоскопија, те се износ: “6,10 КМ”
замјењује износом: “9,20 КМ”.
XVII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а примјењује се од 1.1.2018. године.
У складу са овом одлуком извршиће се измјене и допуне у прегледу Цјеновника здравствених услуга на интернет
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.
Број: 02/002-8117-6/17
Предсједник
15. децембра 2017. године
Управног одбора,
Бања Лука
Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.
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 гласник Репу-
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блике 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 XII редовној сједници,
одржаној 15.12.2017. 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 - 3.3. Дијагностичке процедуре, у члану 34. додаје се став 5, који гласи:
“(5) Од 1.1.2018. године упућивање на дијагностичке
процедуре: магнетна резонанца (МР) и компјутеризована
томографија (КТ) може се вршити и на основу нових образаца упутница које се налазе у прилогу овог правилника.
Нови обрасци упутница могу се размјењивати у електронском облику између Фонда и здравствених установа, те се
осигурано лице јавља на заказани преглед без претходног
преузимања упутнице код доктора породичне медицине.
Доктору породичне медицине електронским путем омогућава се увид у електронски облик налаза и мишљења
здравствене установе у којој је пружена дијагностичка процедура.”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-8117-7/17
Предсједник
15. децембра 2017. године
Управног одбора,
Бања Лука
Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.
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