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Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗАБРЂЕ, 
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Забрђе, општина Котор Варош, и то за 
катастарске парцеле бр. 523, 524, 525/1, 525/3, 527/1, 527/2, 
527/3, 528, 529 и 530, укупне површине 34511 м², основан у 
складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске.

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Забрђе, општина Котор Варош за 
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у 
к.о. Забрђе, општина Котор Варош, за катастарске парцеле 
бр. 523, 524, 525/1, 525/3, 527/1, 527/2, 527/3, 528, 529 и 530, 
уписане у посједовни лист број: 463 к.о. Забрђе.

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”.

 Помоћник директора
Број: 21.04/951-2681/16 за оснивање и одржавање
7. фебраура 2018. године катастра непокретности,
Бањалука 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) 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 XV редовној 
сједници, одржаној 23.2.2018. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЉИВАЊУ, КОРИШЋЕЊУ И КОНТРОЛИ 

КОРИШЋЕЊА ШИФАРА

I
Одлуком o додјељивању, коришћењу и контроли ко-

ришћења шифара (у даљем тексту: Одлука) утврђују се 
основ и поступак додјељивања, коришћења и контроле 
коришћења шифре докторима медицине и докторима сто-
матологије (у даљем тексту: доктор) за прописивање лије-
кова са Основне листе лијекова, Листе цитотоксичних, 
биолошких и пратећих лијекова, Основне болничке листе 
лијекова и Листе лијекова са посебним начином набавке, 
прописивање налога за набавку/поправку медицинских 
средстава, предлагање упућивања и упућивање на магнет-
ну резонанцу (у даљем тексту: МР) и компјутеризовану то-
мографију (у даљем тексту: КТ) и предлагање упућивања 
и упућивање на продужену медицинску рехабилитацију на 
терет средстава Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске (у даљем тексту: Фонд).

II
Здравствена установа која је у уговорном односу са 

Фондом дужна је да Фонду континуирано доставља подат-
ке о докторима који су запослени, односно ангажовани код 
ње, а којима ће Фонд додијелити шифру за прописивање 
лијекова са Основне листе лијекова, Листе цитотоксичних, 
биолошких и пратећих лијекова, Основне болничке листе 
лијекова и Листе лијекова са посебним начином набавке, 
односно прописивање налога за набавку/поправку меди-
цинских средстава, предлагање упућивања и упућивање на 

МР и КТ и предлагање упућивања и упућивање на проду-
жену медицинску рехабилитацију, у складу са одредбама 
ове одлуке.

III
(1) Докторима који су запослени, односно ангажовани у 

здравственој установи из тачке II ове одлуке, на приједлог 
здравствене установе, додјељује се шифра, и то:

1) изабраном доктору породичне медицине за:
- прописивање лијекова на рецепт са Основне листе 

лијекова,
- прописивање налога за набавку медицинских средста-

ва (у складу са правилником који регулише начин оствари-
вања овог права),

- упућивање на МР и КТ и
- упућивање на продужену медицинску рехабилитацију 

(у складу са правилником који регулише начин остварива-
ња овог права);

2) специјалисти консултанту педијатру за:
- прописивање лијекова на рецепт са Основне листе 

лијекова,
- прописивање налога за набавку медицинских средста-

ва (у складу са правилником који регулише начин оствари-
вања овог права);

- предлагање упућивања на МР и КТ;
3) специјалисти консултанту гинекологу за:
- прописивање лијекова на рецепт са Основне листе 

лијекова и
- предлагање упућивања на МР и КТ;
4) специјалистима консултантима осталих грана меди-

цине за:
- прописивање налога за набавку медицинских средста-

ва (у складу са правилником који регулише начин оствари-
вања овог права),

- предлагање упућивања на МР и КТ и
- предлагање упућивања на продужену медицинску ре-

хабилитацију (у складу са правилником који регулише на-
чин остваривања овог права);

5) докторима специјалистима одговарајуће гране меди-
цине секундарног и терцијарног нивоа за:

- прописивање лијекова са Листе цитотоксичних, био-
лошких и пратећих лијекова,

- прописивање лијекова са Основне болничке листе 
лијекова и Листе лијекова са посебним начином набавке,

- прописивање налога за набавку медицинских средста-
ва (у складу са правилником који регулише начин оствари-
вања овог права),

- предлагање упућивања на МР и КТ и
- предлагање упућивања на продужену медицинску ре-

хабилитацију (у складу са правилником који регулише на-
чин остваривања овог права);

6) специјалистима физикалне медицине и рехабилита-
ције из ЦБР за:

- предлагање упућивања на продужену медицинску ре-
хабилитацију (у складу са правилником који регулише на-
чин остваривања овог права);

- прописивање налога за набавку медицинских средста-
ва (у складу са правилником који регулише начин оствари-
вања овог права); 

7) доктору стоматологије, специјалисти протетике, спе-
цијалисти ортодонту и специјалисти оралне хирургије за:

- прописивање налога за набавку медицинских средста-
ва (у складу са правилником који регулише начин оствари-
вања овог права).

IV
(1) Једном доктору се, у правилу, додјељује једна ши-

фра.
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(2) Фонд може, на приједлог здравствене установе из 
тачке II ове одлуке доктору додијелити шифру ради ко-
ришћења за вријеме док мијења овлашћеног изабраног 
доктора породичне медицине, односно специјалисту кон-
султанта педијатра и специјалисту консултанта гинеколога 
уколико је верификован и уколико му није раније додијеље-
на шифра у смислу одредаба ове одлуке.

V
(1) Права и обавезе Фонда, здравствене установе и докто-

ра у вези са коришћењем шифре регулишу се уговором о пру-
жању и финансирању здравствене заштите осигураним лици-
ма, који се закључује између Фонда и здравствене установе.

(2) Доктор је дужан да додијељену шифру користи 
искључиво на начин прописан овом одлуком и закљученим 
уговором.

VI
Здравствена установа из тачке II ове одлуке дужна је 

да обавијести Фонд о свакој промјени података садржаних 
у евиденцији шифара и о наступању разлога за одузимање 
шифре одмах, а најкасније у року од три радна дана од дана 
настале промјене, односно разлога за одузимање шифре, 
прописаних тачком X ове одлуке. 

VII
Доктори којима је додијељена шифра дужни су да се 

придржавају Закона о здравственом осигурању, Закона о 
здравственој заштити, подзаконских аката, општих аката 
Фонда, политике прописивања и осталих економских и ме-
дицинских критеријума.

VIII
На основу шифре, Фонд прати и контролише полити-

ку прописивања и остале економске и медицинске крите-
ријуме приликом прописивања лијекова са Основне листе 
лијекова, Листе цитотоксичних, биолошких и пратећих 
лијекова, Основне болничке листе лијекова и Листе лије-
кова са посебним начином набавке, прописивање налога 
за набавку/поправку медицинских средстава, предлагање 
упућивања и упућивање на МР и КТ и предлагање упући-
вања и упућивање на продужену медицинску рехабилита-
цију на терет средстава Фонда.

IX
Ако доктор који има шифру поступа супротно тачки VII 

ове одлуке, Фонд ће обавијестити здравствену установу у 
којој је доктор запослен, односно ангажован и затражити 
да иста у остављеном року образложи разлоге учињеног.

X
Шифра се одузима у случају да:
1) се у поступку контроле утврди да доктор није посту-

пао у складу са одредбом тачке VII ове одлуке и закључе-
ног уговора,

2) доктор привремено одсуствује са рада или му мирују 
права и обавезе из радног односа, у смислу прописа о раду,

3) је доктору одузета лиценца,
4) доктору престане радни однос,
5) се раскине/престане да важи уговор о пружању и фи-

нансирању здравствене заштите осигураним лицима изме-
ђу Фонда и здравствене установе и

6) је доктору изречена забрана вршења позива, дјелат-
ности или дужности као мјера безбједности.

XI
(1) Здравствена установа дужна је да Фонду надокнади 

штету која настане због неблаговременог подношења зах-
тјева за одузимање шифре. 

(2) Здравствена установа и доктор дужни су да Фонду 
надокнаде штету која настане:

1) због непоступања у складу са одредбом тачке VII ове 
одлуке и

2) због неовлашћеног коришћења шифре у периоду у 
којем је била одузета.

XII
(1) Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге 

Одлука о додјељивању, коришћењу и контроли коришћења 
шифара (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 72/13, 
88/13 и 66/17).

(2) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске″.

Број: 02/002-1304-4/18 Предсједник
23. фебруара 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Привредна комора Републике Српске
На основу члана 40. Закона о Привредној комори Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
65/08) и члана 121. Статута Привредне коморе Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/08, 
117/12 и 101/16), Скупштина Привредне коморе Републике 
Српске, на сједници одржаној 20.2.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБРАЧУНА, ВИСИНИ ГОДИШЊЕ 

ЧЛАНАРИНЕ, РОКОВИМА И НАЧИНУ УПЛАТЕ

Члан 1.
Привредна комора Републике Српске и подручне при-

вредне коморе Бања Лука, Бијељина, Добој, Требиње и 
Источно Сарајево финансираће се у 2018. години из сље-
дећих извора:

- чланарине коју обавезно плаћају чланови Коморе 
зависно од њихове економске снаге, у висини и на начин 
утврђен овом одлуком,

- накнада за обављање пословних услуга и
- других извора.

Члан 2.
Чланарина коју уплаћују чланови Коморе из члана 3. 

став 1. Закона о Привредној комори Републике Српске 
утврђује се зависно од укупног прихода исказаног у Билан-
су успјеха за 2017. годину, и то:

A) 0,03% на остварени укупан приход већи од 600.000 
КМ до 100.000.000 КМ, с тим да на годишњем нивоу не 
може бити већа од 20.000 КМ,

Б) 0,0 % на укупан приход већи од 100.000.000 КМ, с 
тим да на мјесечном нивоу не може бити већа од 7.500 КМ.

Чланови Коморе који су остварили укупан приход у 
2017. години од 360.000 КМ до 600.000 КМ плаћају члана-
рину 15 КМ мјесечно.

Чланови Коморе који су остварили укупан приход у 
2017. години мањи од 360.000 КМ плаћају чланарину по 
стопи од 0,05%.

Члан 3.
Чланови Коморе основани и уписани у судски регистар 

у 2017. и 2018. години ослобођени су плаћања чланарине.

Члан 4.
До објављивања званичних података о пословању при-

вредних субјеката Републике Српске за 2017. годину, износ 
мјесечне чланарине чланицама Коморе фактурисаће се 
аконтативно на нивоу чланарине из прошле године, а на 
основу објављених података утврдиће се коначни износи 
чланарине.

Члан 5.
Чланови Коморе који до краја другог квартала 2018. 

године уплате укупан износ годишње чланарине за 2018. 
годину остварују право на попуст у износу од 10%.


