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2) замјеник старјешине Територијалне ватрогасне једи-

нице,
3) референт за превентивно-едукативне послове,
4) контролор за превентивне послове,
5) вођа смјене,
6) замјеник вође смјене,
7) ватрогасац-возач,
8) ватрогасац,
9) ватрогасац везиста.
2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мје-

стима из тачке 1. овог рјешења рачунаће се као 14 мјесеци 
стажа осигурања.

3. Осигураницима који раде на радним мјестима из тачке 
1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем рачу-
наће се само за вријеме које су ефективно провели на раду.

4. Осигураницима који раде на радним мјестима из тач-
ке 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се од дана ступања Рјешења на снагу.

5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 16-04/4-12-340/2016
19. јуна 2018. године Министар,
Бања Лука Миленко Савановић, 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, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16) и члана 17. Стату-
та Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени 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 XIX редов-
ној сједници, одржаној 28.6.2018. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА СТАВЉАЊЕ ЛИЈЕКОВА 

НА ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ 
ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
(1) Овим правилником утврђују се услови за стављање 

лијекова на листе лијекова Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).

(2) Одредбе овог правилника примјењују се и на промје-
ну статуса лијека који је већ стављен на листу Фонда.

(3) Фонд два пута годишње (1. јула и 1. децембра) врши 
ревизију листи лијекова.

Члан 2.
Листе садрже сљедеће податке: шифру анатомско-те-

рапијско-хемијске (АТC) класификације лијекова Свјетске 
здравствене организације, терапијску индикацију употребе 
лијека, незаштићено (генеричко) име лијека (INN), облик и 
дозу лијека, те цијену лијека.

Члан 3.
(1) Приједлог за стављање лијека на листу лијекова 

Фонда може поднијети носилац одобрења за стављање 
лијека у промет (у даљем тексту: подносилац приједлога).

(2) Приједлог за промјену статуса, односно измјену или 
допуну индикације за примјену или смјернице прописивања 
лијека који је већ стављен на листу лијекова Фонда могу дати 
подносилац приједлога и стручне комисије Фонда.

(3) У прилогу овог правилника налази се образац 
Приједлога за стављање лијека на листу лијекова Фонда и 
чини његов саставни дио.

(4) Приједлози се Фонду достављају у два примјерка, те 
у електронском облику.

Члан 4.
(1) Приједлоге разматра стручна служба Фонда и нај-

касније у року од 60 дана од дана пријема доноси одлуку о 
комплетности примљене документације.

(2) Примљени приједлози који садрже потпуну доку-
ментацију из члана 7. овога правилника уврштавају се у 
дневни ред одговарајуће стручне комисије за лијекове Фон-
да (у даљем тексту: комисија).

Члан 5.
Директор Фонда посебним актом одређује висину нак-

наде за подношење приједлога, коју у складу са чланом 3. 
овог правилника плаћа подносилац приједлога.

Члан 6.
Директор Фонда именује стручне комисије, које доносе 

пословнике о свом раду, а административне послове за ко-
мисију обављају технички секретари које именује директор 
Фонда.

Члан 7.
(1) Приједлогу за стављање лијека или проширење ин-

дикације већ стављеног лијека на листу лијекова Фонда 
мора се приложити цјелокупна документација, и то према 
сљедећем редослиједу:

1) назив и адреса подносиоца приједлога, датум подно-
шења приједлога те предмет приједлога,

2) рјешење за стављање лијека у промет уз сажетак опи-
са карактеристика лијека и упутство о лијеку,

3) стручно мишљење у складу са чланом 9. овог пра-
вилника,

4) научни докази који доказују предности лијека у ин-
дикацији/индикацијама за које се предлаже у односу на 
лијекове с којима се упоређује, првенствено лијековима 
који су већ стављени на листу лијекова Фонда,

5) анализа утицаја на буџет Фонда у складу са чланом 
10. овог правилника,

6) анализа трошковне ефикасности лијека (фармакоеко-
номска анализа),

7) потписана изјава подносиоца приједлога којом га-
рантује снабдијевање тржишта одређеном количином лије-
ка у одређеном периоду (12 мјесеци од дана стављања лије-
ка на листу),

8) потписана изјава подносиоца приједлога да се оба-
везује да ће уколико повлачи лијек из промета, обавијести-
ти Фонд о томе шест мјесеци раније,

9) податак о велепродајној цијени лијека са ПДВ-ом,
10) документација у електронској форми (CD) у пет 

примјерака уз овјерену изјаву да електронска форма одго-
вара оригиналној документацији која се прилаже и

11) доказ о извршеној уплати накнаде за подношење 
приједлога из члана 5. овог правилника.

(2) Приједлогу за стављање иновативног лијека или 
проширење индикације већ стављеног лијека на листу лије-
кова Фонда може се приложити и:

1) везана понуда у којој је приједлог за уврштавање 
новог лијека повезан с паралелним приједлогом смањења 
цијене за лијек који се већ налази на листи лијекова Фонда,

2) табеларни приказ статуса лијека у здравственом оси-
гурању или здравственом систему у државама чланицама 
Европске уније (или држава у окружењу) и, ако постоји, 
одлуку или мишљење о финансирању лијека надлежног ор-
гана који се бави оцјеном здравствене технологије, с наве-
деним индикацијама и смјерницама за примјену, новчаним 
износом у дијелу који покрива обавезно осигурање сваке 
државе, износом доплате, те другим информацијама реле-
вантним за финансирање лијека у појединој држави.

Члан 8.
Ако Фонд утврди да приједлог за стављање новог лије-

ка или проширење индикације већ стављеног лијека на 
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листу лијекова Фонда не садржи сву документацију из чла-
на 7. овог правилника, Фонд ће одредити рок за усклађи-
вање, односно допуну приједлога, који не смије бити краћи 
од 15 дана.

Члан 9.
(1) Стручно мишљење састављају доктори специја-

листи одговарајућих специјализација који могу критички 
оцијенити значење одређеног лијека.

(2) Стручно мишљење из става 1. овог члана не смије 
бити старије од 12 мјесеци и мора садржавати:

1) сажетак карактеристика лијека,
2) заштићено и незаштићено име лијека, облик лијека, 

количину активне супстанце у јединичном облику лијека,
3) назив произвођача лијека и подносиоца приједлога,
4) индикацију која се предлаже за стављање лијека на 

листу лијекова Фонда,
5) опис тренутне клиничке праксе у Републици Српској 

у индикацијама у којима се предлаже стављање лијека на 
листу лијекова Фонда, а у којима се користе лијекови већ 
присутни на листи лијекова Фонда с освртом на ефика-
сност и сигурност примјене,

6) сажет опис и коментар терапијских смјерница струч-
них друштава (домаћих и иностраних) у индикацијама 
у којима се предлаже стављање лијека на листу лијекова 
Фонда,

7) процјену процента пацијената који могу бити задо-
вољавајуће лијечени само лијеком који се пријављује на 
листу лијекова Фонда, те процјену процента пацијената 
који могу бити задовољавајуће лијечени лијековима већ 
присутним на листи лијекова Фонда, уз образложење задо-
вољавајућег лијечења,

8) сажетак научних доказа о предности лијека у индика-
цији за које се предлаже стављање на листу лијекова Фонда 
у односу на лијекове који су већ стављени на листу лијекова 
Фонда, уз навођење одговарајуће литературе те критички 
осврт на истраживања,

9) опис и анализу учинка промјене фармаколошке тера-
пије, те процјену осталих промјена у третману за пацијен-
те које ће настати као посљедица увођења лијека на листу 
лијекова Фонда (укључујући употребу комплементарних 
производа и услуга), уз навођење одговарајуће литературе, и

10) попис литературе.

Члан 10.
(1) Подносилац приједлога за стављање новог лијека 

или проширење индикације већ стављеног лијека на листу 
лијекова Фонда обавезан је направити студију утицаја на 
буџет Фонда, као и студију трошковне ефикасности, тј. 
фармакоекономску студију (у даљем тексту: студија). Глав-
ни резултат студије јесте процјена распона финансијског 
ефекта трошкова стављања новог лијека или употребе лије-
ка у наведеној индикацији на листу лијекова Фонда.

(2) Студија из става 1. овог члана обавезно мора садр-
жавати:

1) сажетак карактеристика лијека,
2) податке о лијеку: заштићено и незаштићено име 

лијека, облик, количину активне супстанце у јединичном 
облику лијека, те информацију о произвођачу лијека и под-
носиоцу приједлога,

3) табеларни упоредни приказ цијене терапије лијека с 
цијеном терапије исте индикације лијековима који се на-
лазе на листи Фонда за коју се лијек пријављује у одгова-
рајућем временском периоду, узимајући у обзир само ди-
ректан трошак лијека,

4) клинички поступак на основу којег је израђен ана-
литички модел или објашњење начина лијечења уколико 
такав поступак не постоји,

5) процјену броја болесника, која мора бити стручно и 
научно базирана, и

6) двије верзије аналитичког модела, од којих један 
узима у обзир само директне трошкове уврштавања наве-
деног лијека, док други садржи и све додатне индиректне 
трошкове који настају стављањем лијека на листу лијекова 
Фонда.

(3) Студија се израђује за временски период од мини-
мално три године.

(4) При подношењу студије подноси се и један примје-
рак аналитичког модела у електронском облику. На захтјев 
Фонда подносилац приједлога обавезан је Фонду омогући-
ти и детаљан преглед модела, с могућношћу измјене кључ-
них параметара и поновне анализе података.

(5) На тражење подносиоца приједлога Фонд може дати 
детаљан опис смјерница за израду студије.

Члан 11.
Параметри за стављање лијекова на листу лијекова 

Фонда на основу којих комисија доноси мишљење јесу:
1) важност лијека са аспекта јавног здравља,
2) релативна терапијска вриједност лијека и
3) оцјена етичких аспеката (равноправност доступно-

сти здравствене заштите, третман обољелих од тешких и 
ријетких болести и друго).

Члан 12.
(1) При оцјени важности појединог лијека са стаја-

лишта јавног здравља из члана 11. разматраће се приори-
тетни задаци спровођења здравственог програма и при-
оритети здравствених програма, приоритетна подручја 
превенције и лијечења болести, поремећаја и здравствених 
стања, а који су наведени у Закону о здравственој зашти-
ти, дефинисани националним стратешким документима у 
области здравља, дефинисани смјерницама Свјетске здрав-
ствене организације и дефинисани документима везаним за 
област лијекова донесеним од стране Фонда.

(2) При оцјени важности лијека разматраће се и важно-
ст подручја која нису посебно наведена у Закону о здрав-
ственој заштити и стратешким документима, ако не постоји 
велико оптерећење за финансијска средства.

Члан 13.
С обзиром на релативну терапијску вриједност из члана 

11. овог правилника, лијек се дефинише као:
1) лијек с новом терапијском вриједношћу - када се 

ради о лијеку за лијечење или превенцију болести, здрав-
ствених стања или поремећаја за које досад није постојало 
ефикасно лијечење или

2) лијек с додатном терапијском вриједношћу - када 
се, у поређењу са стандардним лијеком или терапијом или 
уколико такав не постоји, уобичајеном праксом, постоји 
повољнији учинак на коначне клиничке исходе, повољнији 
учинак на замјенске терапијске исходе, повољнији учинак 
на квалитет живота, ефикасно лијечење симптома болести, 
бољи сигурносни профил лијека или употреба лијека који 
је боље прилагођен пацијенту, чиме се повећава сарадња 
(комплијанса) пацијента, или

3) лијек без доказа о новој или доданој терапијској 
вриједности.

Члан 14.
При оцјени лијека за лијечење тешких и ријетких бо-

лести узеће се у обзир и етички аспект ако нема других те-
рапијских могућности, те ако се односи на лијекове који 
знатно побољшавају дугорочни ток болести или квалитет 
живота пацијената.

Члан 15.
Параметри на основу којих комисија даје приједлог да 

се лијек не уврсти на листу лијекова Фонда могу бити:
1) лијек не показује једнаку или додатну вриједност у 

терапијском смислу у поређењу са лијековима у истој те-
рапијској групи који су већ уврштени у листе лијекова или
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2) лијек се примјењују за ублажавање симптома и с јав-

ноздравственог аспекта је мање потребан,
3) лијек се примјењује у стањима која се могу регулиса-

ти промјеном начина живота или
4) лијек нема оправдан фармакоекономски аспект.

Члан 16.
(1) Ако комисија на основу достављене документације 

не може донијети мишљење, може од подносиоца прије-
длога тражити појашњење документације.

(2) Комисија може затражити додатно стручно мишље-
ње коморе доктора медицине, министарства здравља, аген-
ције за лијекове и медицинска средства, односно неког дру-
гог стручног органа или организације како би се разјасниле 
нејасноће у документацији.

Члан 17.
(1) При стављању новог лијека на листу лијекова Фонда 

чија је примјена предложена за ограничен број осигураника 
Фонда одређују се односи финансирања за тај лијек путем 
посебног уговора између подносиоца приједлога и Фонда.

(2) Уговором из става 1. овога члана Фонд се обавезује 
да ће осигурати финансирање лијечења тачно одређеног 
броја осигураника или да ће осигурати финансирање лије-
чења у одређеном износу, а подносилац приједлога оба-
везује се да ће осигурати снабдијевање лијеком осталих 
осигураника или износа изнад којег се обвезао Фонд на 
свој трошак или се цијена одређује каскадно везано уз број 
осигураника који примају лијек.

(3) При закључивању уговора из става 1. овога члана 
Фонд је обавезан водити рачуна о укупној потрошњи на све 
лијекове у оквиру терапијске индикације.

(4) Могући су и други модели уговора између Фонда и 
подносиоца приједлога произашлих из става 1. овог члана, 
приликом којих се мора водити рачуна о: 

1) укупној потрошњи на све лијекове у оквиру терапиј-
ске индикације,

2) да ли примјена лијека чини значајан искорак у одно-
су ризика и користи терапије наведене индикације у односу 
на лијекове који се већ налазе на листи лијекова Фонда или 
тренутног алгоритма лијечења и третмана пацијената у на-
веденој индикацији и

3) да ли лијек истих или сличних терапијско-фармако-
лошких својстава и већег трошка терапије већ постоји на 
листи и третира се као скупи лијек или се ради о лијеку за 
ријетке и тешке болести.

(5) Контрола потрошње скупог лијека и увођења сваког 
новог пацијента на терапију наведеним лијеком у наведе-
ној индикацији може бити одобрена и/или контролисана 
од стране посебне стручне комисије Фонда креиране у ту 
сврху, а по одлуци директора Фонда.

(6) Реевалуација клиничког учинка и трошковне ефи-
касности скупог лијека (лијек који значаjније оптерећује 
буџет Фонда) врши се једну годину након његовог ста-
вљања на листу Фонда, а на основу накнадних доказа о те-
рапијској и/или економској предности лијека, достављених 
од стране подносиоца приједлога.

Члан 18.
(1) За лијекове који се већ налазе на листама лијекова 

Фонда, по ступању на снагу овог правилника, Фонд може 
накнадно затражити од подносиоца приједлога детаљну 
фармакоекономску анализу (у складу са чланом 10. овог 
правилника) и/или анализу терапијског ефекта лијека за 
наведену индикацију (у складу са чланом 9. овог правилни-
ка), уколико лијек значајније оптерећује буџет или је цијена 
самог лијека висока.

(2) У складу са евалуацијом додатних анализа из става 
1. овог члана, Фонд може покренути додатне преговоре са 
подносиоцем приједлога с циљем постизања повољнијег 
финансијског аранжмана и/или снижавања цијена лијека за 
дату индикацију или донијети одлуку о брисању лијека са 
листе.

(3) За лијекове који се већ налазе на листама лијекова 
Фонда, по ступању на снагу овог правилника, и подноси-
лац приједлога може доставити додатну документацију: 
фармакоекономску анализу (у складу са чланом 10. овог 
правилника) и/или анализу терапијског ефекта лијека за 
наведену индикацију (у складу са чланом 9. овога правил-
ника), те захтијевати нове преговоре за Фондом.

Члан 19.
(1) Мишљење о приједлогу за стављање лијека или про-

ширење индикације већ стављеног лијека на листе лијекова 
Фонда комисија даје на основу критичке анализе докумен-
тације из члана 7. овог правилника, те уз примјену параме-
тара из чл. 11-14. овог правилника.

(2) Комисија упућује директору Фонда мишљење о 
приједлогу за стављање лијека на листу лијекова Фонда 
или промјену статуса лијека са образложењем из којег је ја-
сна терапијска и јавноздравствена потреба за уврштавањем 
лијека на листу Фонда.

(3) Директор Фонда, узимајући у обзир мишљење ко-
мисије, анализу трошковне ефикасности (фармакоеконом-
ску анализу), те анализу утицаја на буџет Фонда, обавља 
додатне преговоре са подносиоцем приједлога с циљем 
постизања што бољег финансијског аранжмана за Фонд и 
неопходности одржавања трошкова за лијекове у оквиру го-
дишњег финансијског плана Фонда.

Члан 20.
(1) Уколико је комисија о поднесеном приједлогу за ста-

вљање лијека на листу лијекова Фонда дала позитивно ми-
шљење, одлуку о допуни и/или измјени листе  лијекова доно-
си Управни одбор Фонда, а на приједлог директора Фонда, уз 
претходно прибављено мишљење стручних служби Фонда.

(2) Одлука Управног одбора Фонда из става 1. овога 
члана објављује се у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске” и на интернет страници Фонда.

Члан 21.
(1) Уколико је комисија о поднесеном приједлогу за 

стављање лијека на листу лијекова Фонда дала негативно 
мишљење, подносилац приједлога се о истом писмено оба-
вјештава.

(2) У случају из става 1. овог члана, подносилац прије-
длога може тек након истека рока од шест мјесеци од дана 
пријема обавјештења Фонда поново поднијети приједлог за 
стављање лијека на листу лијекова Фонда.

Члан 22.
(1) Управни одбор Фонда доноси Одлуку о брисању 

лијекова са листе Фонда на приједлог директора Фонда (уз 
претходно прибављено мишљење стручних служби Фонда 
и/или комисије), у сљедећим случајевима:

1) на захтјев подносиоца приједлога,
2) када на основу стручног мишљења нема оправдано-

сти за даљу примјену лијека,
3) на основу захтјева министарства здравља или аген-

ције за лијекове и медицинска средства уколико се утврде 
околности штетног дјеловања лијека,

4) на основу накнадне евалуације клиничких и фарма-
коекономских параметара од стране Фонда или

5) ако лијек у периоду од 12 мјесеци након стављања на 
листу лијекова Фонда није остварио промет.

(2) Подносилац приједлога обавезан је поднијети захтјев 
за брисање лијека са листе лијекова Фонда када се лијек више 
не производи или када више нема одобрење за стављање у 
промет или ако га нема у промету дуже од 12 мјесеци.

(3) Одлука Управног одбора Фонда о брисању лијекова 
са листе лијекова Фонда објављује се у “Службеном гла-
снику Републике Српске” и на интернет страници Фонда.

Члан 23.
(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 
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(2) Ступањем на снагу овог правилника стављају се ван 
снаге Одлука о критеријумима за стављање лијекова на Листу 
лијекова који се издају на рецепт на терет Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 2/10) и Одлука о критеријумима за стављање 
лијекова на Листу цитотоксичних, биолошких и пратећих 
лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 101/12).
Број: 02/002-7025-3/18 Предсједник
28. јуна 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Прилог

ПРИЈЕДЛОГ
ЗА СТАВЉАЊЕ ЛИЈЕКА НА ЛИСТУ ЛИЈЕКОВА ФОНДА 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

НАЗИВ ЛИСТЕ:  _________________________________________
________________________________________________________
Заштићени назив лијека (облик, доза, паковање)
________________________________________________________
Незаштићени назив лијека
________________________________________________________
Назив произвођача
________________________________________________________
Адреса произвођача
________________________________________________________
Држава  Телефон  Факс       Е-mail
________________________________________________________
Подносилац приједлога
________________________________________________________
Адреса подносиоца приједлога
________________________________________________________
Држава  Телефон  Факс        Е-mail
________________________________________________________
Индикације
________________________________________________________
________________________________________________________
Цијена лијека - велепродајна са ПДВ-ом
________________________________________________________
________________________________________________________
Процјена броја пацијената који ће користити лијек на нивоу РС 
(мјесечна потрошња)
________________________________________________________
________________________________________________________
Подносилац пријаве
________________________________________________________
Датум:
________________________________________________________
Пријава поднијета дана:
________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица:
М.П.             ______________________

Приложена документација:
- рјешење за стављање лијека у промет уз сажетак описа карак-

теристика лијека и упутство о лијеку,
- стручно мишљење у складу са чланом 9. Правилника о усло-

вима и поступку за стављање лијекова на листе лијекова Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске,

- научни докази који доказују предности лијека у индикацији/
индикацијама за које се предлаже у односу на лијекове с којима се 
упоређује, првенствено лијековима који су већ стављени на листу 
лијекова Фонда,

- анализа утицаја на буџет Фонда у складу са чланом 10. наве-
деног правилника,

- анализа трошковне ефикасности лијека (фармакоекономска 
анализа),

- потписана изјава подносиоца приједлога којом гарантује 
снабдијевање тржишта одређеном количином лијека у одређеном 
периоду (12 мјесеци од дана стављања лијека на листу),

- потписана изјава подносиоца приједлога да се обавезује да 
ће уколико повлачи лијек из промета, обавијестити Фонд о томе 
шест мјесеци раније,

- документација у електронској форми (CD) у пет примјерака 
уз овјерену изјаву да електронска форма одговара оригиналној до-
кументацији која се прилаже и

- доказ о извршеној уплати накнаде за подношење приједлога 
из члана 5. наведеног правилника.

На основу чл. 20. и 48. Закона о здравственом осигу-
рању (“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 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 XIX 
редовној сједници, одржаној 28.6.2018. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ 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 Репу-
блике Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 
83/16, 109/17, 115/17, 17/18 и 53/18) у члану 7. став 1. тачка 
д) мијења се и гласи:

“д) право на три процедуре асистиране репродукције 
(вантјелесне оплодње)”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-7025-2/18 Предсједник
28. јуна 2018. 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 у складу са чланом 19. 
став 1. тачка 6. Закона о здравственом осигурању (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 
57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16), Управни одбор Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске, на XIX редовној 
сједници, одржаној 28.6.2018. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОСНОВНЕ БОЛНИЧКЕ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА

I
Усваја се Основна болничка листа лијекова.

II
Основна болничка листа лијекова налази се у прилогу и 

чини саставни дио ове одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
IV

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о усвајању Основне болничке листе лијекова (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 65/15 и 61/16).
Број: 02/002-7025-3/18 Предсједник
28. јуна 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.


